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Slovo na úvod

Vážení spoluobčané, 

málokdo si dokázal představit, že v době, 
kdy byla většina z nás spokojena s tím, jak se 
nám žije, budeme čelit problému, který výrazně 
ovlivní náš život. Svět se zpomalil, ale nezasta-
vil, život jde dál. 

V  naší obci máme připravenou spoustu 
projektů a akcí, které musíme zpomalit nebo 
zrušit. Jediný projekt, který běží zatím bez pro-
blémů, je stavba kanalizace. Výstavba hřiště se 
však musela zastavit, neboť stavební firma za-
městnává slovenské pracovníky, kteří museli 
zůstat doma v karanténě. Ostatní projekty bu-
dou mít určitě zpoždění, ale to jsou malé věci.

V  těchto těžkých chvílích si více než kdy 
jindy uvědomujeme, že některé problémy, které 
řešíme, jsou ve srovnání s tím důležitým, tedy 
zdravím, malicherné a nicotné.

Zároveň mi dovolte poděkovat všem, kteří 
se podílejí na zabezpečení chodu života v obci, 
tedy zdravotníkům, prodavačkám, pracovní-

kům pošty, školní jídelny, hasičům i dobrovol-
níkům, zapojeným do šití ochranných roušek, 
za jejich nasazení a ochotu, s jakou se postavi-
li do první linie boje proti viru, který přepisuje 
novodobé dějiny.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Mezi nejčastější témata debat 
a úvah občanů patří ochranné rouš-
ky a dezinfekční prostředky. Rouš-
ky jsme několika spoluobčanům 
pomohli – díky výpomoci něko-
l ika ochotných dobrovolnic 
– zajistit. 

Složitá je situace s obstaráváním 
dezinfekčních prostředků. Základní 
potřebu pro složky zajišťující chod obce 
(jako je školní kuchyně nebo obchody) se nám 
podařilo v omezené míře obstarat. Další, ten-
tokrát vydatnější přísun by měl dorazit (pokud 
se něco nepokazí, jak je to v  poslední době 
z  různých důvodů časté) po Velikonocích 
a mohla by být uspokojena alespoň základní 
poptávka dalších občanů. O způsobu distribuce 

budete včas informováni prostřednic-
tvím webových stránek obce a dal-

ších médií.

Nebezpečí nákazy se snaží 
bránit také zaměstnanci podniku 
OZO Ostrava, zajišťující svoz od-

padu. Proto prosím dodržujte opat-
ření, zveřejněná na webových strán-

kách obce. Těžkosti všem přineslo 
uzavření sběrného dvora v naší obci, o  to 

hůře, že se s lepšícím počasím asi všichni vrhají 
na proslulý „jarní úklid“. V době, kdy to situace 
dovolí, bude sběrný dvůr znovu otevřen a  je 
v plánu výrazně rozšířit jeho provozní dobu, 
aby nedošlo ke zbytečnému shromažďování 
zákazníků.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Náš boj s koronavirem



SStaroveský zpravodaj

4

Pro staroveské pány, paní, 
od hraběte přišlo psaní: 

„KVŮLI Z PRAHY NAŘÍZENÍ - 
SLAVNOST OBCE LETOS NENÍ!!! 

Nepíše se mi to lehce, 
rušit slávu se nám nechce.
Do zámku vstup omezený, 

obecní šenk uzavřený. 
Nařízení státu praví:

Přednější je naše zdraví!
Všichni starší, včetně hrabat,
musí vše jen doma zvládat.        
S hraběnkou však zajistíme, 

a napřesrok zařídíme, 
ať písař i fojt, k lidu radosti, 
velkolepé připraví slavnosti.“ 

Omlouvá se farář Jan, 
že nepromluví z věže k vám. 

Fojta také velmi mrzí, 
jak ten vir je na nás drzý. 
Nejen naši slavnost ruší, 

též hry světa v „městě sushi“. 
Mějme všichni pevnou víru, 

brzy bude konec viru!
Optimismus, žádné stresy 

přeje písař ze Staré Vsi.

Písařův smutek

Máme za sebou první 3 měsíce roku a  já 
mohu konstatovat, že tato nejnákladnější stavba 
v historii obce probíhá podle plánu a stanove-
ného harmonogramu. K 1. 4. je vybudováno cca 
3500 m z celkových 10 322 m. Přípojky se budují 
v již dokončených úsecích průběžně a s jednot-
livými vlastníky připojovaných nemovitostí 
konzultujeme finální umístění. Pokud došlo 
časem od přípravy projektové dokumentace 
k  nějakým změnám, neváhejte se obrátit na 
obecní úřad s  žádostí o  řešení případných 
problémů.

Dále bych Vám všem chtěl poděkovat za 
toleranci a vstřícnost při řešení dopravní ob-
služnosti Vašich domovů, neboť nelze očekávat, 

že tak velká stavba proběhne bez jakýchkoliv 
zádrhelů.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Výstavba kanalizace v obci – II. etapa v r. 2020
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Na obecní úřad byla 
doručena stížnost na ne-
dodržování rychlosti 
v obci a návrh na umís-
tění radarů na měření 
rychlosti s  následným 
vybíráním pokut. Myš-
lenka, která v ychází 

z různých informací v tisku, jak je to pro obce 
výhodné, jaký mají výnos do obecního rozpoč-
tu a jak se řidiči ukáznili. Jelikož tento nápad 
není nový, rozhodl jsem se zmapovat celý proces 
a zde je výsledek mého průzkumu.

Instalace radarů na měření rychlosti s ná-
sledným vybíráním pokut je při současné práv-
ní úpravě v naší obci nerealizovatelná. Jediné 
oprávněné subjekty k vybírání pokut jsou Po-
licie ČR, která nemá kapacity, aby v každé obci 
řešila stovky či tisíce přestupků, a  Městská 

policie, kterou obec nemá, neboť nám Městská 
policie Ostrava z kapacitních důvodů vypově-
děla veřejnoprávní smlouvu k 1. 6. 2020. Jiné 
subjekty nemají zákonné oprávnění udělovat 
pokuty.

Jaká jsou možná opatření ke snížení rych-
losti? Mohou to být úpravy vozovky, značky, 
stavba chodníků, ale hlavně a zároveň: nejlev-
nější řešení je elementární dodržování přede-
psané rychlosti. 

Řidiči, zkusme všichni dodržovat jasná 
pravidla o povolené rychlosti - a nejen proto, 
že je to nařízeno, ale také proto, že chceme 
být ohleduplní k ostatním účastníkům silnič-
ního provozu a v našich podmínkách, ve Staré 
Vsi a Košatce, chceme být ohleduplní k sobě 
navzájem.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Naše obec se stala atraktiv-
ním místem pro bydlení a počet 
obyvatel neustále narůstá. S tím 
přicházejí i některé nové nega-
tivní jevy, které musíme řešit. 
Mezi největší problémy patří 
neukázněnost řidičů při parko-

vání v místech, kde je to nevhodné nebo pří-
padně zakázané. Nárůst počtu automobilů 
v obci je vysoký a mnozí majitelé odstavují svá 
vozidla na ulicích před svými domy. Mnozí si 
neuvědomují, že se v některých případech do-
pouštějí dopravních přestupků. 

Pro připomenutí si dovolím citovat Zák. 
č. 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích:

§ 25 Zastavení a stání

(1) Řidič smí zastavit a stát jen

a)  vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji 
pozemní komunikace;

(3) Při státní musí zůstat volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý 
směr jízdy, při zastavení musí zůstat volný 
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 
3 m pro oba směry jízdy.

§ 27 Zastavení a stání

(1) Řidič nesmí zastavit a stát

a) v  nepřehledné zatáčce a  v  její těsné 
blízkosti;

b) před nepřehledným vrcholem stoupání po-
zemní komunikace, na něm a za ním;

d)  na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m 
před hranicí křižovatky a 5 m za ní, tento 
zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ 
na protější straně vyúsťující pozemní 
komunikace;

k)  ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku 
a konce vodorovné dopravní značky „Podélná 

Řidiči, zpomal!!!

Parkování v obci
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Zpravodajství ze zámku

 RO vzala na vědomí informace ŘŠ o probí-
hajícím roce v ZŠ a MŠ a zapojení škol do 
projektů a grantů.

 RO schválila dodatek SOD na PD stavby 
„Odkanalizování obce Stará Ves n. O. – ul. 
Slunečná“ s  firmou KONEKO, spol. s  r.o., 
O.-Mariánské Hory.

 RO schválila dodatek SOD na akci „Zpraco-
vání PD na cyklostezku Stará Ves n. O. – Ko-
šatka“ s f. Haskoning DHV Czech Republic, 
spol. s.r.o., Praha 8 (termín 31. 1. 2020).

 RO vzala na vědomí jednomyslný neformální 
souhlas zastupitelů pro odkoupení objektu 
bývalého obchodu Košatka.

 RO schválila smlouvu o poskytování pečo-
vatelských služeb s  f. Centrum sociálních 
služeb Ostrava, o.p.s. pro r. 2020 a dar 15 tis. 
Kč na činnost sociální služby Charity F-M.

 RO schválila dodatek smlouvy o dotaci MSK 
na projekt „Rekonstrukce zámku ve Staré Vsi 
n. O., 3. etapa“ (prodloužení do 31. 12. 2020).

 RO schválila nájemní smlouvu na provoz 
pouťových atrakcí s p. Otto Flaksou, Sviad-
nov, na dobu neurčitou, poplatek 7 tis. Kč/rok.

 RO schválila záměr na pronájem pozemků, 
převedených na obec od TJ Stará Ves n. O.

 RO zamítla žádost Hokejového clubu F-M 
o dotaci pro mládežnický hokej.

 RO rozhodla, že věcná břemena na inženýrské 
sítě nově budovaných RD budou bezúplatná.

 RO schválila smlouvy o  poradenství s  f. 
VALUE ADDED a.s., Praha 1, na realizaci 
projektu „Stará Ves, odkanalizování obce 
III. etapa, ul. Slunečná“.

 RO schválila ukončení nájmu skladové plo-
chy f. MeŠ – Stavby s.r.o., Paskov a následný 
pronájem p. V. Mertou, Stará Ves n. O., od 
1. 3. 2020.

 RO schválila dar MSK - kompozitní tlakové 
láhve k dovybavení jednotky SDH St. Ves.

 RO schválila finanční dar rodině postižené 
událostmi ve Fakultní nemocnici O.-Poruba.

 RO schválila hospodaření Obecní knihovny 
ve Staré Vsi n. O. a Košatce za r. 2019 a roz-
počet na r. 2020.

 RO schválila podporu ze SFŽP ČR na akci 
„Podpora výměny kotlů v obci Stará Ves n. O.“ 

čára souvislá“ tam, kde by mezi touto doprav-
ní značkou a vozidlem nezůstal volný alespoň 
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m;

n)  před vjezdem na pozemní komunikaci z pol-
ní nebo lesní cesty nebo z  místa ležícího 
mimo pozemní komunikaci;

r)  na silniční vegetaci, pokud to není povoleno 
místní úpravou provozu na pozemní 
komunikaci;

s)  na jiných místech, kde by tím byla ohrožena 
bezpečnost provozu na pozemních komuni-
kacích, zejména jízda ostatních vozidel.

Obec se rozhodla vyzvat k součinnosti Po-
licii ČR, která bude dohlížet na parkování 
v  obci. Zároveň se budeme snažit postupně 

vytvářet v území vyhrazená parkovací místa, 
která by měla eliminovat stání na místech, která 
blokují průjezd složek integrovaného záchran-
ného systému či zimní údržby. Zároveň vyzý-
váme občany, aby v maximální míře využívali 
k parkování svých pozemků a případně provedli 
stavební úpravy tak, aby mohli parkovat na 
svém, neboť obec do budoucna uvažuje o zpo-
platnění parkovacích míst, protože je jasné, že 
nebudeme schopni uspokojit  všech ny 
zájemce.

Závěrem mi dovolte, abych Vás všechny 
vyzval k  toleranci, která mimo jiné spočívá 
v  dodržování základních pravidel silničního 
provozu.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce
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(návratná bezúročná půjčka pro kotlíkovou 
dotaci).

 RO schválila pro akci „Odkanalizování obce 
– ul. Slunečná“: realizaci f. HYDROSPOR 
spol. s.r.o., O.-Přívoz (cena 4.209.354,85 
Kč bez DPH), technický dozor f. INGAT, 
s.r.o., O.-Mar. Hory (184.000 Kč bez DPH), 
autorský dozor f. VODING HRANICE, spol. 
s  r.o. (65.000 Kč bez DPH - poté zrušeno 
usnesením č. 2/260320), koordinátor BOZP 
f. Vysplan s.r.o., Jihlava (94.000 Kč bez DPH).

 RO schválila dodatek SOD s f. Dřevo Durák, 
Ostrava (rekonstrukce stropů v  zámku, 
481 800 Kč s DPH, termín 31. 5. 2020) a f. 
Vítězslav Orel, O.-Poruba (schodiště, dlažba, 
termín 30. 4. 2020).

 ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7, 
8/2019 (navýšení – kanalizace ul. Slunečná, 
ordinace lékaře +250 tis., VO +50 tis., odpady 
+130 tis.).

 ZO schválilo Smlouvu o úvěru s Komerční 
bankou a.s., Praha 1, na financování odka-
nalizování obce, II. etapa (pevná úrok. sazba 
na 15 let 1,79 %, cena díla 98 mil. Kč, dotace 
60 mil. Kč).

 RO schválila příspěvek 3.000 Kč pro ČSOP N. 
Jičín, Záchr. stanice a Dům přírody Poodří 
Bartošovice a 5 tis. Kč Společnosti přátel Po-
odří, Ostrava, na vydávání časopisu Poodří.

 RO schválila ukončení smlouvy na výkon 
Městské policie k 31. 5. 2020. Důvod - dlou-
hodobý podstav strážníků MěP Ostrava.

 RO schválila smlouvu s  f. INNOVA Int. 
s.r.o., O.-Vítkovice, na zajištění projektového  
managementu výstavby multimediální jazy-
kové laboratoře ZŠ Stará Ves n. O.

 RO schválila finanční dar p. Luboši Novobíl-
skému na pořízení potřebných zdravotních 
pomůcek.

 RO schválila smlouvu s f. OZO Ostrava, s.r.o., 
na nakládání s průmyslovým odpadem.

 RO doporučuje ustavení komise pro sport, 
navržené v Koncepci rozvoje sportu v obci 

na r. 2019-2029, a navrhuje za členy zástupce 
oddílu NH, TJ Stará Ves n. O., TJ Košatka 
a ACK Stará Ves n. O.

 RO schválila prominutí nájmu v KD Odra 
při konání mysliveckého večírku dne 11. 1. 
pro MS Soutok Košatka, Hasičské zbrojnice 
ve Staré Vsi n. O. při konání plesu dne 25. 1. 
skupině Kondor a Čes. rybářskému svazu, 
MO Jistebník, pro VČS 14. 3. v KD Odra.

 RO schválila Střednědobý výhled rozpočtu 
ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. na roky 2021 – 2022, 
rozpočet na r. 2020 (32 896 tis. Kč, vyrovna-
ný) a odpisový plán školy.

 RO schválila Dohodu o užívání VO s obcí 
Krmelín (platba za el. energii na katastru 
obce Stará Ves n. O. do 31. 12. 2024).

 RO schválila rozšíření technického dozoru 
a koordinátora BOZP na „Víceúčelové hřiště 
Stará Ves n. O.“ s ing. T. Křikalou, Ostrava 1 
(navýšení 31.100 Kč bez DPH).

 ZO schválilo rozpočet obce Stará Ves n. O. 
pro r. 2020 – příjmy 117.188.720,44 Kč, výdaje 
151.736.000,00 Kč.

 ZO pověřilo Radu obce provádět rozpočtová 
opatření v rozsahu do 1 mil. Kč.

 ZO schválilo Strategii rozvoje obce Stará Ves 
n. O. na r. 2020 – 2025.

 ZO schválilo podání žádosti o dotaci z pro-
gramu Ministerstva financí na snížení ener-
getické náročnosti a rekonstrukci kotelny ZŠ 
Stará Ves n. O.

 ZO rozhodlo o názvu ulice „Sluneční stráň“.

 ZO schválilo poskytnutí dotace 110.000 Kč 
pro LSPT Ondřejnica, z. s.

 ZO schválilo poskytnutí dotace 750.000 Kč 
pro ŘK farnost Stará Ves n. O. 

 RO rozhodla s účinností od 17. 3. 2020 do 
odvolání o  uzavření MŠ Stará Ves n. O. 
s ohledem na mimořádná opatření, aktuální 
situaci v MŠ a absenci ochranných pomůcek 
pro personál.

Mgr. Jaromír Chvostek
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Dlouhá léta byli čtenáři Staroveského zpra-
vodaje zvyklí počíst si v seriálu Bývávaly časy. 
V něm se objevovaly výňatky z kroniky obce 
nebo jiných obecních archiválií. Změny, které 
nastaly v prostorách zámku v době nejrozsáh-
lejší rekonstrukce za posledních asi 70 let, mě 
přiměly změnit téma „časů“. Od prvního čísla 

v roce 2018 jsem se pokoušel prostřednictvím 
„speciálu“ připomenout čtenářům poslední 
zásahy do naší prvořadé historické památky 
z přelomu století a v rubrice Co je nového na 
zámku informovat čtenáře o tom, co se aktu-
álně odehrává za uzavřenými zdmi zámku. Tam 
zpočátku, v době největších bouracích prací na 
začátku roku 2018, neměl přístup prakticky 
nikdo kromě stavbařů. Tento stav se pomalu 
ale jistě začíná chýlit ke konci – jinými slovy: 
rekonstrukce 2. podlaží zámku (tedy její nej-
podstatnější a  nejviditelnější část) se blíží do 
finále. Pokud vše dopadne tak, jak má, bude 
dnešní příspěvek na čas poslední. Vše hotovo 
totiž určitě není a na větší zásahy bude dále če-
kat sklepení zámku a nejvyšší patro.

Jak to tedy na zámku v  současné době 
vypadá?

Především je ukončena velice obtížná a sta-
vebně komplikovaná rekonstrukce schodišťo-
vých stupňů. Ono se řekne vyměnit schody, to 
by ale nesměly být součástí nosných konstrukcí. 
Kameníci pana Orla se s těžkostmi zdárně vy-
rovnali a schodiště svítí novotou. Podařilo se 
naštěstí zachovat několik originálních schodiš-
ťových stupňů, většina ale musela být nahraze-
na novými stupni, tvarově opracovanými přes-
ně podle těch původních. Bylo použito 
materiálu, který nejlépe odpovídá původní 
struktuře kamene: jedná se o božanovský pís-
kovec z Broumovska v severovýchodních Če-
chách. Nedílnou součástí oprav schodiště bylo 
i restaurování a čištění schodišťových pískov-
cových portálů.

Kamenická firma pana Orla má na starosti 
také druhou část rekonstrukce – totiž obměnu 
původních, silně porušených, rozpraskaných, 
sešlapaných a  propadlých cihlových dlažeb 
v  mezipatrech a  v  chodbě druhého podlaží. 
Také tady naši předchůdci vyřešili poškozené 
partie tím, že je jednoduše překryli a zarovnali 
betonovou mazaninou a podlahovou krytinou. 
Tyto plochy bylo nutné demontovat a  právě 

Co se děje na zámku?

Rekonstrukce věžní místnosti

Podlaha mezipatra

Nové pískovcové schody



www.staraves.cz

9

směsný odpad (popelnice)       1 967 328 Kč
tříděný odpad (plasty, sklo, papír, kov)      334 383 Kč
objemný odpad (dřevo, koberce, nábytek)     359 707 Kč
ostatní odpad a náklady na likvidaci     506 274 Kč
bioodpad (tráva, ořez větví)       83 740 Kč

Celkové náklady za komunální a ostatní odpad    3 251 432 Kč

Celkem vybráno od trvale žijících obyvatel, chatařů a pohledávky   1 784 914 Kč
Příjem za tříděný odpad (plasty, sklo, papír) od společnosti EKOKOM  277 722 Kč
Příjem za tříděný odpad (drobné elektrospotřebiče, televize,
monitory) od společnosti ASEKOL      5 524 Kč
Příjem za tříděný odpad (chladničky, pračky,
sporáky) od společnosti ELEKTROWIN     50 685 Kč
Příjem za uložení stavební suti ve sběrném dvoru    35 940 Kč

Celkové příjmy od občanů a vytříděný odpad    2 154 785 Kč

Ztráta (celkové náklady – celkové příjmy)    -1 096 647 Kč

Doplatek obce na jednoho občana za rok 2019    389,85 Kč
Počet občanů v roce 2019      2 813
Poplatek za rok na osobu       660 Kč

Slavoj Palička, člen komise životního prostředí

probíhá pokládka nového povrchu. I  tady je 
potěšující, že se podařilo demontovat část ne-
porušených cihel a  ty mohou být využity do 
nové podlahy. Pochopitelně tomu předcházelo 
zdlouhavé ruční čištění. A výsledek? Obě po-
desty jsou zhotoveny z původní cihlové dlažby, 
chodba druhého podlaží bude z nových, tvarově 
i barevně odpovídajících cihel.

O třetí část rekonstrukce se stará osvědčená 
firma pana Duráka, která ukázala svůj um při 
rekonstrukci horních pater věže a věžní báně. 
Následný průzkum bohužel ukáza l, že 

v katastrofálním stavu jsou i dřevěné stropní 
a podlahové konstrukce věžní místnosti 3. pod-
laží. Mykologický průzkum potvrdil nutnost 
úplné výměny, která se rychle blíží ke svému 
cíli. V této chvíli už scházejí jen zednické úpra-
vy vyměněných konstrukcí.

Je třeba dodat, že financování popsaných 
prací z převážné většiny obstarává mimořádná 
dotace, poskytnutá z prostředků Moravskoslez-
ského kraje.

Mgr. Jaromír Chvostek

Přehled nákladů na likvidaci  
komunálního odpadu v obci za rok 2019
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Již po dvacáté Vás počátkem tohoto roku 
navštívili tříkráloví koledníci s přáním všeho 
dobrého do nového roku a s  prosbou o finanční 
příspěvek na záměry Charity Studénka. 

Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli, ze 
srdce děkuji. Zvlášť bych chtěla poděkovat všem 
koledníkům a koordinátorům sbírky, kteří jste 
svůj čas a pohodlí věnovali potřebným. Velice 
si vážím Vaší pomoci a jsem si vědoma, že bez 
Vás bychom sbírku nemohli uskutečnit. 

Peníze vybrané v roce 2020 použijeme na 
financování:
• projektové dokumentace budovy, ve které by 

byla navýšena kapacita Domova sv. Anny, zří-
zen denní stacionář a odlehčovací služba,

• zakoupení a opravu zdravotnických a kom-
penzačních pomůcek,

• volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých 
rodin v obcích, kde se sbírka konala, (lyžař-
ský 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 % z vybrané částky bude použito na celo-
státní projekty a zahraniční pomoc.

Bc. Jarmila Pomikálková, ředitelka

Už se mi to jednou stalo. Bylo to skoro před 
dvěma lety, na konci roku 2018. Tehdy mne, a ne-
jen mne, zaskočil odchod novináře a přítele Hon-
zy Petránka. Letošní březen byl podobný. Odešli 
lidé, s nimiž jsem se setkával, a i když už prožili 
velký kus života, jejich odchod mi ještě na mysl 
nepřišel. Přesto nás předešli – nejdříve recitátor, 
moderátor, velký znalec poezie Mirek Kovářík, 
poté atletka, olympijská vítězka v hodu oštěpem 
Dana Zátopková a hned po ní Eva Pilarová. 

V tomto čísle zpravodaje budu vzpomínat na 
skvělou zpěvačku. Důvod? V roce 1966 vyhrála 
Bratislavskou lyru s písní Bohuslava Ondráčka 
a  Jana Schneidera Requiem. A  právě ona 

zapříčinila, proč budu na paní Evu vzpomínat 
právě v tomto čase. Uvedu jen pár slov oné písně 
a i vám bude určitě jasné, proč právě teď …

Slyším rekviem,
nad celým světem zní mi jenom rekviem,

zákeřná křídla stínu zničí tuto zem,
svět vyjde zkáze vstříc.

Vím, je to jen shoda náhod, že se odchod Evy 
Pilarové a pandemie koronaviru potkaly souběž-
ně, ale to už se v životě stává.

S Evou Pilarovou jsem se osobně poprvé se-
tkal v Semaforu v době, kdy ještě toto divadlo 
sídlilo na Václavském náměstí, v tehdejší pasáži 

Tříkrálová sbírka 2020

Neodešli, jen nás předešli – Eva Pilarová

Výsledky Tříkrálové sbírky 
ve Staré Vsi n. O.  

v roce 2020:
Do 13 pokladniček bylo celkem 

vybráno 113 814 Kč 
(v r. 2019 – 113 523 Kč).
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Alfa. Tehdy jsme si vyměnili kontakty, jen tele-
fony, nikoli mobily, ty ještě nebyly, natož maily. 
Ale čas běžel, zmíněné vymoženosti se staly 
skutkem a skutečností se stalo i to, že jsem začal 
vysílat v Českém rozhlase na tehdejší stanici Pra-
ha Dobrá jitra. Kromě tradičních pondělků, sem 
tam úterků jsem se s kolegy střídal i o pátcích, 
kdy bývali hosty známí lidé. No a mezi hosty 
mými byla i Eva Pilarová. Vysílání jsme si do-
mlouvali dlouho předem, obvykle na křtech CD 
nebo v divadle, ale než k vysílání došlo, uplynulo 
poměrně dost času. 

Na samotné vysílání, které bylo tzv. živě, 
vzpomínám rád a s láskou. Každou hodinu po 
zprávách Eva začínala trojčárkovaným C, které 
„vystřihla“ do mikrofonu, a pak jsme poslucha-
čům vyprávěli o všem možném. Možná vás bude 
zajímat, že jsme vzpomněli i na proskovického 
rodáka Františka Lýska, protože ten, už coby 
„Brňák“, vedl zpěvačku jako dítě v pěveckém 
souboru. A v pozdějším Fondu Františka Lýska 
také pracovala. Řeč přišla také na spisovatele Jo-
sefa Škvoreckého, který byl jejím přítelem a za 
nímž se několikrát po roce 1989 vydala do Ka-
nady. Jejich přátelství ale začalo mnohem dřív, 
už v šedesátých letech minulého století. Tehdy 
pan Škvorecký napsal Ódu na Evu „Fitz“ Pilaro-
vou, v níž se vyznal z  lásky a obdivu k  jejímu 
zpěvu. Oba protagonisty jste mohli vidět ve filmu 
„Zločin v šantánu“. 

Vysílání mělo u posluchačů úspěch, a  tak 
jsme Evě nabídli možnost vysílat samostatně. 
Tehdy šlo o ranní nedělní vysílání a to tehdy prv-
ní dáma swingu s radostí přijala. Na vysílání byla 
vždy pečlivě připravená a její rána byla oblíbená. 
Můžete si to připomenout v knížce Dobré jitro 
na stanici Praha.

Naše rozhlasová spolupráce trvala několik 
let. Mezi ty nejpříjemnější chvíle patřilo setkání 
v roce 1999, ve dnech oslav čtyřicátin Semaforu. 
Tehdy do Prahy přijel z USA i Waldemar Matuška 
a měl jsem tak možnost slavné duo Pilarová-Ma-
tuška přivítat ve studiu Dobrého jitra a posléze 
posedět s oběma v redakci. Tam se projevila další 
velká láska paní Evy a  tou bylo fotografování. 
Zachycovala každý okamžik setkání a dělala to 
s  vášní nemenší jako zpívání. V  roce 2000 

promluvila „Pilarka“ i k občanům Staré Vsi. Teh-
dy byla na zámku výstava ke čtyřicetinám Sema-
foru, a protože nikdo z divadla na zahájení vý-
stavy nemohl přijet, natočil jsem u ní doma pod 
Strahovem video se vzkazy a  mezi nimi bylo 
i vystoupení Evy Pilarové. 

Když spolupráce v rozhlase skončila, vídávali 
jsme se na různých akcích a byla to setkání milá, 
příjemná. O její první nemoci jsem věděl, tehdy 
se svěřila do rukou léčitele, jezdila se léčit i za 
hranice a nakonec rakovinu překonala. Jenže se 
objevily nemoci další. Přišlo pár úrazů, pobyty 
v nemocnici, návrat na jeviště a znovu nemoc. 
Už jsme se nenavštěvovali, jenom občas volali. 
Kdykoliv jsme se v poslední době domlouvali na 
návštěvě, prosila mě, abychom ji odložili, že ne-
chce, abych ji viděl ve stavu, který nebyl dobrý. 

Loni v listopadu jsem se domluvil, že za ní 
přece jen zajdu, abych nechal podepsat nějaké 
knížky a LP desky pro přátele. Přinesl jsem jí 
kytku růží a odnesl poslední podpisy. Oba jsme 
věřili, že setkání nebylo poslední, jenže někdy 
víra nestačí. Evin zdravotní stav se zhoršoval 
a naděje na uzdravení, byť v něj jako věřící oprav-
du věřila, byla malá a 14. března jí dala sbohem. 
Sbohem s Bohem. Odešla v náručí manžela Jana 
Kolomazníka, který jí byl velikou oporou.

Eva Pilarová byla opravdovou hvězdou, 
a i když už nás ve věku osmdesáti let předešla, její 
místo na pěveckém nebi nikdo nenahradí. Dů-
kazem budou písničky, na které budou i po letech 
lidé vzpomínat, stejně jako na umění Karla Gotta, 
Waldemara Matušky, Karla Hály, Evy Olmerové, 
Vlasty Průchové a mnoha dalších, kteří nás už 
předešli. 

Radoslav Mácha
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nacházíme se v situaci, kterou nikdo nepa-
matuje. Chodby i třídy zejí prázdnotou, všude 
je ticho. Přes to všechno se snažíme našim dětem 
zadávat úkoly, děti mají k dispozici řadu výuko-
vých programů, mají přístupové údaje k portálu 
pro školy. Komunikace mezi nimi a učiteli fun-
guje. Na 2. stupni je to jednodušší, na 1. stupni 
je nutná pomoc vás, rodičů. Toho si velmi cení-
me a doufám, že to vše společnými silami zvlád-
neme. Poděkovat bych chtěla také našim ku-
chařkám ve školní jídelně, které zajišťují stravu 
pro přihlášené seniory.

Na základě mimořádného opatření vlády 
jsme museli zrušit i řadu tradičních akcí. Neu-
skuteční se soutěž Xixa má talent ani společné 
Vítání jara s rodiči. Bylo zrušeno také společné 
setkání v Litvě z projektu Erasmus. 

Jiným způsobem, což v praxi znamená bez 
dětí a rodičů, proběhne zápis k povinné školní 
docházce. Rodiče budou o výsledku vyrozuměni 
na webových stránkách a úřední desce školy.

Zatímco 2. pololetí probíhá velmi nezvykle, 
stačili jsme úspěšně uzavřít pololetí první. Proto 
trochu statistiky:

V naší škole máme 243 žáků a 93 dětí v ma-
teřské škole. Společně jsme slavnostně zhod-
notili 1. pololetí tohoto školního roku a naši 
prvňáčci si před všemi žáky I. stupně převzali 
svá první vysvědčení. Celkový průměr žáků 
školy byl 1,362, celkem 181 žáků prospělo s vy-
znamenáním, nikdo neměl nedostatečnou 
známku. Bylo uděleno 22 pochval třídního 
učitele a 1 pochvala ředitelky školy. 

Žáci 9. ročníku mají před sebou přijímací 
zkoušky. V tuto chvíli jistě čekají na informace, 
zda bude termín posunut nebo jak to vlastně 
bude probíhat. Přesto se mohou doma připra-
vovat a konzultovat vše se svými vyučujícími, 
nejlépe přes aplikaci Komens v Bakalářích nebo 
po domluvě i  jiným způsobem. Držíme jim 
všichni palce, aby tuto nelehkou situaci 
zvládli.

Výuka neprobíhá, ale nutné opravy ve škole 
ano. Již o jarních prázdninách zajistil pan sta-
rosta opravu potrubí na školním dvoře, insta-
lovali jsme zařízení na odvlhčení prostor školní 
družiny, proběhla nutná obnova ICT infra-
struktury. Probíhá stavba hřiště za školou, 
která však je rovněž ovlivněna nouzovým sta-

vem v ČR. V aktualizaci je 
rovněž projekt na moder-
nizaci multimediální jazy-
kové učebny a  probíhá 
výběrové řízení na výmě-
nu otopné soustavy ve sta-
ré školní budově.

V  průběhu ledna se 
žáci školní družiny spo-
lečně s  paní zástupkyní 
Ste jsk a lovou a  p.  uč . 
Chrástkovou zapojili do 
akce Srdce s láskou daro-
vané. V prosinci minulého 
roku Ostrava, a  vlastně 
s ní i celá Česká republika, 
zažila nešťastnou událost, 

Vážení rodiče a přátelé  
staroveské školy a školky,

Nultý ročník školní Novoroční laťky
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na kterou se hned tak nezapomene. Z os-
travské nemocnice se domů nevrátilo ně-
kolik lidí. V den, kdy se neštěstí stalo, byl 
na nesprávném místě i náš bývalý žák se 
svým strýcem, oba ze Staré Vsi n. O. Náš 
bývalý žák se po zranění domů vrátil, ale 
jeho strýc, bohužel, ne … A  bylo všem 
jasné, komu bude naše srdce s láskou da-
rované. Žáci předali srdce rodině ze Staré 
Vsi n. O., kterou zmiňovaná událost při-
pravila o člena rodiny.  Maminka i sestra 
přijaly naše srdce plné andělů s  velikou 
vděčností a nám se podařilo splnit posel-
ství celého projektu. Naši andělé, kteří 
vznikli z otisků rukou, se dotkli srdcí, která se 
jen velmi pomalu hojí po tak těžkém zranění. 
Věříme, že naším činem a snahou pomoci jsme 
alespoň malou ránu na srdci zahojili. A taky 
my jsme si uvědomili, jak je život nepředvída-
telný a jak důležitá je lidská podpora v těžkých 
chvílích.

V soutěži je zapojeno 223 projektů a od-
borná porota rozhodne koncem dubna. Skon-
či lo a le veřejné h lasování, kde musím 

poděkovat všem za podporu. Ve veřejném hla-
sování jsme skončili na druhém místě. Děkuji 
všem účastníkům projektu, ale zejména paní 
zástupkyni Stejskalové, která celý projekt vy-
myslela a  s  paní učitelkou Chrástkovou 
zrealizovala. 

Symbolicky bych ráda takové malé srdíčko 
věnovala všem lidem, aby tuto situaci s koro-
navirem zvládli. Hodně zdraví!

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Srdce s láskou darované

Výstavba hřiště za školou
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S příchodem měsíce února jsme i v mateřské 
škole uzavřeli první pololetí tohoto školního 
roku. Byl to dobrý půlrok. Nejmladší děti ve 
třídě Berušky úspěšně zvládly adaptační období 
a těší se z her a aktivit ve školce. Za uplynulých 
pět měsíců udělaly velký pokrok. Nejstarší děti 
se postupně připravovaly na zápis do základní 
školy. Všechny třídy pracovaly podle schvále-
ného vzdělávacího programu a děti uspokojivě 
rozvíjely své schopnosti a dovednosti, učily se 
nové věci. Hrály si společně se svými kamarády 
a trávily ve školce příjemný čas. 

Během měsíce prosince proběhly v  jed-
notlivých třídách vánoční besídky, na kterých 
mohly děti rodičům a  prarodičům ukázat, co 
nového se během podzimu naučily. V říjnu se 
uskutečnila tradiční společná akce pro rodiče 
a  děti „Brouček se loučí s  létem“. Školka také 
využila možnosti zúčastnit se vzdělávacích pro-
gramů pro děti v Dolní oblasti Vítkovic a třída 
Berušky se vypravila na divadelní představení 
do Divadla loutek Ostrava. Všechny třídy se 
zúčastnily několika divadelních představení 
přímo ve školce. V rámci projektového dne jsme 
s dětmi navštívili rožnovský skanzen a zúčastnili 

se krásného výukového programu „Vánoce na 
dědině“. Během podzimu se děti se svými uči-
telkami zúčastnily i  dalších akcí pořádaných 
organizacemi v naší obci i samotnou školkou.

Začátkem druhého pololetí děti z mateřské 
školy absolvovaly řadu dalších akcí, realizovaly se 
dva další projektové dny. 17. března 2020 vzhle-
dem k vyhlášenému nouzovému stavu v České 
republice a na doporučení Vlády České republiky 
došlo k přerušení provozu naší mateřské školy. 
Zatím nevíme, jak dlouho bude toto opatření tr-
vat a jak bude další předškolní vzdělávání našich 
dětí probíhat. Doufáme, že se s dětmi brzy opět 
setkáme ve školce a budeme moci realizovat co 
nejvíce z dalších plánovaných akcí a výletů a pře-
devším pokračovat ve výchově a vzdělávání dětí. 
Zatím se budeme snažit alespoň prostřednictvím 
webových stránek školy poskytnout rodičům, 
kteří zůstávají doma s  dětmi, potřebnou pod-
poru a  pomoc. Prostřednictvím e-mailových 
adres uvedených na webu školy i  telefonního 
čísla 604 796 797 zůstáváme s rodiči našich dětí 
nadále v kontaktu. Přejeme všem hlavně zdraví 
a sílu tuto výjimečnou situaci zvládnout.   
Mgr. Olga Machačová, zástupce ředitelky pro MŠ

Mateřská školka

Návštěva ve Velkém světě techniky
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Těsně před začátkem prožívání postní doby, 
a  tedy i nouzového stavu v našich životech, se 
poprvé v historii letos v únoru konalo v ČR mis-
trovství Evropy ve futsalu kněží (pro méně znalé 
jde o halový fotbal). Tradice, která před 14 roky 
začala v balkánských zemích, se postupně roz-
růstala až do dnešní podoby, kdy se turnaj koná 
každý rok za účasti vzrůstajícího počtu evrop-
ských týmů kněží (letos jich bylo 18, Česká re-
publika se poprvé účastnila před 4 roky na 
Slovensku). 

Turnaj se konal v Říčanech u Prahy a pak 
v samotné Praze, kde bylo zároveň zázemí a uby-
tování pro všechny týmy. Celkem na turnaj při-
jelo okolo 250 kněží, což samo o sobě vyvolávalo 
na všech místech velký rozruch. Paradoxně byste 
ale možná vůbec podle vzhledu nepoznali, že jde 
o kněze, protože téměř všichni vyměnili kolár-
kové košile a sutany za sportovní bundy v národ-
ních barvách a samozřejmě při hře klasické dresy, 
štulpny, trenky atd. 

Vedle fotbalové části turnaje jsme prožili 
společné bohoslužby (v katedrále sv. Víta, pak 
také v klášteře na Strahově a chrámu sv. Ludmily 
na náměstí Míru) a samozřejmě také řadu spo-
lečných chvil u jídla, rozhovorů a zábavy. 

Samozřejmě, abych nezapomněl, co se týče 
umístění, měla ČR jako mírný outsider turnaje 
(po výkonech v předešlých letech) za cíl 10. místo, 
kterého nakonec skutečně dosáhla :-). 

Osobně jsem byl vděčný, že jsem se mohl 
turnaje poprvé zúčastnit (samozřejmě i  díky 
pondělním tréninkům s chlapy z obce v naší So-
kolce :-)). Ale zároveň jsem cítil, že celá akce má 
ještě jiný rozměr – a to díky reakcím spousta lidí 
(i spousty z vás) na tuto událost, která zase uká-
zala kněze v trochu jiném světle – jako normální 
chlapy, kteří se dokážou bavit, hrát fotbal, zana-
dávat si (občas to na turnaji byly pěkné nervy :-)) 
atd.   

Děkuji moc všem za podporu (bylo vás dost, 
kdo se různě ozývali a ptali), a pokud nohy vy-
drží, za rok vyrážíme do Rumunska aspoň pro 
9. místo :-) (článek byl psaný na začátku března, 
aktuálně jsou vyhlídky na cestování do zahraničí 
s velkým otazníkem).

Drazí přátelé, přeji vám požehnané 
Velikonoce. 

Modlí se za vás, hodně sil i naděje  
v těchto dnech vyprošuje o. Jan

Farářské okénko netradičně ze sportovního 
prostředí Mistrovství Evropy ve futsalu
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Společné velikonoční obřady z důvodu pandemie zrušeny.

Předběžně zveme (samozřejmě s ohledem na vývoj situace pandemie v naší zemi):

•	 26. 4. výročí posvěcení kostela, mše sv. v 10:30 (mši sv. doprovodí ženský sbor  
  z Prahy-Kunratic)

•	 30. 4.-3. 5. rodiny s dětmi na Orlím hnízdě v Beskydech

•	 9. 5. poutní mše sv. u kapličky v Košatce (v 17:00)

•	 31. 5. tradiční svatodušní škvaření vaječiny – tentokráte v Košatce u kapličky

•	 5. 6. NOC KOSTELŮ spolu s prohlídkou kostela a fary, koncertem a jinými  
  aktivitami pro všechny 

•	 7. 6. Slavnost přijetí svátosti biřmování 

•	 28. 6. pouť sv. Jana Křtitele (mše sv. v 8 hod. + v 10:30 hod.)

•	 Druhou mši sv. doprovodí chrámový sbor z RAKOVÉ. 

Drazí staroveští a košatečtí,
zdravím Vás všechny z fary. 

Prožíváme období, na které 
nejsme zvyklí a  musíme se na 
mnohé věci adaptovat.  S opatře-
ními, které vydala vláda naší země, 
se změnil chod našich domácností 
a není tomu jinak ani na faře.

Ruch, o který se starají mladí 
účastnící „víkendovek“, se změnil 
v ticho, přerušované zvukem šicí-
ho stroje, motorové pily a křovino-
řezu. Holky se rozhodly odpovědět 
na nedostatek ochranných pomůcek a proměnily 
„shromažďovnu“ fary na manufakturu ústních 
roušek. Kluci nezaháleli a  chytili se jarního 
úklidu a  úprav na zahradě kolem fary. Tento 
nezvykle svěřený čas se každý snažíme naplnit 
co nejsmysluplněji.

Doba, kterou prožíváme je nejistá, naplněná 
obavou, jak se situace spojená se šířením nové-
ho koronaviru vyvine. Co bude dál a jak dobře 
zvládnout toto náročné období? 

V  křesťanské tradici byla, je 
a bude oporou v těžkých chvílích 
modlitba. Modlitba, jako lék a dar, 
který boří bariéru strachu a  ne-
jistoty. Ježíš naučil své učedníky 
velice prostou modlitbu známou 
jako „Otče náš“. V jednom kázání 
jsem na ni slyšel zajímavý pohled: 
„Otče náš“ Ježíš neučil proto, že 
by Bůh potřeboval slyšet všechna 
slova, která jsou v ní obsažena, ale 
aby si člověk uvědomil, co je v ži-
votě podstatné. Aby si uvědomil 
sebe sama. 

Modlitba „Otče náš“ má jednu zajímavost. 
Obsahuje pouze zájmeno „ty“ a „my“, není zde 
prostor pro „já“ -  pro žádný individualismus 
v podobě egoismu. Papež František v jedné své 
knize vzpomíná: „Kdysi se mě jeden vězeňský 
kaplan zeptal: „Otče, co je protikladem slova 
„já“? Odpověděl jsem mu naivně: „Přece, ty.“ On 
mi však řekl: „Tak, ale začíná válka. Opakem slo-
va „já“ je slovo „my“, kde je mezi námi pokoj, kde 
jsme spolu.“ Ten kněz mi udělil cennou lekci.“

Zamyšlení kaplana
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Zprávu přednesla předsedkyně Bedřiška 
Bičanovská na výroční schůzi 29. 1. 2020 (citace).

Sešli jsme se na historicky první výroční 
schůzi spolku, jehož ustavující schůze se konala 
3. října 2018 a oficiálně spolek vznikl 3. listopadu 
2018 zapsáním do Spolkového rejstříku. Proto 
dnes zhodnotíme činnost od jeho vzniku do 
31. 12. 2019.

Členská základna
Ustavující schůze se zúčastnilo 80 občanů, 

kteří se zapsáním do listiny přítomných auto-
maticky stali členy spolku. Většina byla ze Staré 
Vsi n. O., 4 z  nich mají trvalé bydliště jinde, 
ale sociální vazby je poutají k  naší obci. Na 
následujících akcích spolku noví příchozí již 
vyplňovali přihlášky a členů postupně přibývalo. 
Bohužel došlo i ke dvěma úmrtím. K datu 1. 1. 
2020 je ve spolku evidováno 104 členů, z toho 
je 30 mužů a 74 žen. Věkové rozmezí členů bylo 
v roce 2019 od 43 do 96 let, průměrný věk byl 
73 let a 8 měsíců.       

Vloni jsme se domluvili, že budeme gratu-
lovat oslavencům jen kulatých a půlkulatých 
narozenin, a takových jubilantů bylo celkem 
18.

Tradiční akce spolku 
Za hodnotící období 15 měsíců se uskuteč-

nilo 18 akcí včetně ustavující schůze.

Z tohoto počtu jsme se 15x sešli zde v hasič-
ské zbrojnici, jednou na škvaření vaječiny jsme 
byli hosty na faře a 2x v letním období jsme na-
vštívili venkovní posezení U Babek a v Jistebníku 
Cukrárnu u Evičky v rámci cyklistického výletu, 
což byla jediná sportovní akce.     

Harmonogram akcí zde v hasičské zbrojnici 
zůstal stejný jako dříve v Klubu důchodců. Jedná 
se o tradiční zábavy, ať je to Martinská, Silves-
trovská, Pomlázková a  Pochování basy, dále 
Mikulášská nadílka a  oslava Dne matek nebo 
ostatní tradiční středeční setkání vždy s nějakým 
programem.   

Průměrná účast na těchto akcích byla 74,7 
seniorů. 

Na tanečních zábavách jsme zpočátku 
vyzkoušeli reprodukovanou hudbu DJ Rudolfa 
Kříže a Martina Čecha, na pochování basy hrál 
místní „4band“ a od jara nám 3x hrála skupina 
DUO STAR.  

Hosté vystupující s  programem na tradič-
ních schůzkách byli většinou z naší obce. V lednu 
minulého roku to byly šikovné tanečnice ze sou-
boru Maki a Kači, v březnu nám otec Jan Slavík 
představil kolektiv animátorů z fary a vyzkoušeli 
svoji práci i  na nás, na Den matek přicházejí 
gratulovat děti ze školy s programem organizo-
vaným sborem pro občanské záležitosti. Na pod-
zim nás navštívili dospělí tanečníci z Ondřejnice 
a čekání na Mikuláše vyplnily děti z MŠ a Malá 
Ondřejnica s krátkým pásmem. Jen v říjnu nám 
přišly zazpívat přespolní Novobělské babičky. 

Občerstvení na akcích v hasičské zbrojnici 
mělo také svůj vývoj. Od studených mís a teplých 
párků došlo i  na vaření a  snad nám kolektiv 
v kuchyni připraví i další překvapení. 

Zájezdy
Vloni se uskutečnily 2 zájezdy: na jaře 

28.  května 2019 na Olomoucko a  na podzim 
17. září 2019 na Lysou horu. V obou případech 
nám nepřálo počasí. 

Zpráva o činnosti SPOPVES v roce 2019

V modlitbě křesťan nese těžkosti všech lidí, 
s nimiž žije. Právě v tomto období se křesťané 
na celém světě spojují každý den v modlitbě za 
odvrácení nákazy. I my na faře na vás všechny 
myslíme, abyste toto období ve zdraví zvládli. 
I vy se můžete na dálku připojit.

Přeji sobě i Vám, abychom tento „nezvykle 
svěřený čas“ prožili co nejlépe a  zároveň jej 
brali jako výzvu k utužení vzájemných vztahů 
v našich rodinách. 

Krásné a požehnané Velikonoce  
Vám přeje o.Václav
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Cesta na venkovský statek v  Příkazech 
u Olomouce probíhala ještě optimisticky, pro-
hlídku stavení a přilehlých zahrad se stodolami 
jsme stihli před deštěm. Ovšem po nástupu do 
autobusu už pršelo, výstup ke hradu Šternberk 
proběhl za silného deště, který neustal ani po 
prohlídce, takže z podhradí si mnozí prohlédli 
jen restaurační zařízení. Hlavně že ve Fryčovi-
cích u oběda už slunce svítilo a domů jsme došli 
suchou nohou. 

Jak nebyla vyhlídka z  Lysé hory, nám na 
následném setkání vylíčil František Šupík a jeho 
vyprávění jste si mohli přečíst i ve Staroveském 
zpravodaji.   

Kultura
Dlouhodobou tradicí Klubu důchodců byly 

návštěvy ostravských divadel, takže jsme na ně 
jen navázali a pro zájemce uspořádali několik 
zájezdů do Divadla Jiřího Myrona nebo Divadla 
Antonína Dvořáka. Jednalo se o 3 činohry (Maš-
karáda, Šťastni ve třech a  Habaďúra), o  jeden 
balet (Tři mušketýři), o jednu operu (Lazebník 
sevillský) a o 3 muzikály (Kačenko, pusu, Re-
becca a Děj se co děj). O všechna představení 
je u členů spolku zájem, jsou objednávány vstu-
penky pro plný autobus a na muzikálu Rebecca 
bylo dokonce 57 seniorů nebo jejich rodin-
ných příslušníků. Pokud se z  různých důvodů 

nedaří obsadit některá 
představení členy spolku, 
jsou nabídnuta i občanům 
mimo spolek.

To byl stručný výčet 
toho, co Spolek přátel 
veselého stáří udělal pro 
své členy za první rok 
své činnosti. Ale senioři 
z tohoto spolku jsou vidět 
v  obci všude. Ať přijdu 
na jakoukoliv akci, vidím 
tam mnohé z nich nejen 
jako účastníky, ale i  jako 
organizátory.   

Že bývají součástí 
programu Staroveských 
obecních slavností, to 
není žádnou novinkou. 
Mnozí z  nich pracují 
v kulturní komisi a komisi 
pro občanské záležitosti 
obce, podílejí se na hlídá-
ní výstav v  zámku nebo 
pracují v jiných spolcích. 

Aby senioři byli aktiv-
ní součástí života v obci, 
o to se budeme snažit i do 
budoucna.

Bedřiška Bičanovská, 
předsedkyně spolku

Výroční schůze SPOPVES s programem 

Důchodci opět vesele pochovali basu  
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O činnosti spolku v roce 2019 jste si přečetli 
v lednové výroční zprávě. Od té doby ještě senio-
ři ukončili masopust Pochováním basy.

Jarní program měl pokračovat setkáním 
25. března, které se z obecně známých důvodů 
nekonalo, a zda se uskuteční další naplánované 
akce, není v  době příprav zpravodaje známé. 
Každoroční Pomlázková zábava, plánovaná na 
středu 15. dubna, je velmi nepravděpodobná. 
Termíny dalších setkání jsou uvedeny v seznamu 
akcí na poslední stránce tohoto zpravodaje.  

Novinkou bude vznik skupiny SPORTVES 
(SPORTující VEselí Senioři), zaměřené na turi-
stické a  cyklistické výlety. Jejím organizačním 
vedoucím bude ing. Jiří Filipec. Tímto zveme 
spoluobčany 60+, kteří chtějí podnikat společ-
né výlety do přírody blízké i vzdálenější, pěšky 
nebo na kole. 

První seznamovací akce zájemců bude 
podle aktuální situace oznámena plakáty a na 

InfoKanálu obce a bude pravděpodobně v pá-
tek 15. 5. 2020 se srazem v 10 hodin u zámku. 
Podle počtu účastníků a jejich fyzické kondice 
vyrazíme na pochod či na procházku. Účastníci 
si domluví náplň dalších turistických aktivit.

Společnou akcí sportovních členů spolku 
a starších seniorů bude obsazení Lysé hory staro-
veskými občany ve čtvrtek 28. května. Tento den 
pořádá SPOPVES autobusový zájezd na Lysou 
horu nejen pro své členy, ale i pro širší veřejnost. 

Přihlášky přijímá Bedřiška Bičanovská – 
mobil 731 284 985.

Turisté vyjdou po svých a  sejdeme se na 
vrcholku Lysé hory.

Takové jsou plány, ale co přinese budouc-
nost, uvidíme. O pořádaných akcích se dovíte 
z  plakátů na obvyklých vývěsních místech 
a z InfoKanálu obce.

Bedřiška Bičanovská, předsedkyně spolku

Co bude nového ve Spolku přátel 
veselého stáří?

Termíny plánovaných akcí  SPOPVES - 2. čtvrtletí 2020 
(s ohledem na vývoj pandemie)

Pátek  15. 05. 2020 1. výšlap kolem Staré Vsi SPORTVeS

Čtvrtek  28. 05. 2020 Zájezd na Lysou horu SpoPVeS

Úterý  02. 06. 2020 Škvaření vaječiny  SpoPVeS

Středa  01. 07. 2020 Tradiční setkání  SpoPVeS

Spolek staroveské historie

Milí příznivci staroveské historie, rád bych 
alespoň stručně shrnul činnost našeho spolku 
v minulém a tomto roce a nakonec přidal krátký 
výhled do budoucna.

První setkání roku 2019 proběhlo 21. února, 
stejně jako všechna ostatní setkání, v  sále 

hasičské zbrojnice. Hlavním tématem byla hud-
ba a kapely ve Staré Vsi v podání Milana Sýkory. 
Ze zajímavostí zmiňme, mezi jinými, poutavé 
informace Petra Straňánka k  vojenským slu-
žebním odznakům. Následovalo setkání 
16. května, kde paní Věra Závidčáková navázala 



SStaroveský zpravodaj

20

Vzpomínka na „prezidenta-osvoboditele“

Každoročně si 7. března připomínáme na-
rozeniny zakladatele a prvního prezidenta čes-
koslovenského státu - T. G. Masaryka. Letošní 
oslavy měly slavnostnější ráz: uplynulo totiž 
170 let od Masarykova narození v jihomorav-
ském Hodoníně.

K oslavám „tatíčka Masaryčka“, jak jej fa-
miliárně oslovovali naši předkové, se připojila 
i naše obec. V pátek 6. března proběhlo pietní 
shromáždění u prezidentovy sochy před zám-
kem, představitelé obce i  hosté vzdali čest 

Masarykovi položením kytice a uctili jeho pa-
mátku minutou ticha. 

Počet účastníků pietního aktu rozšířili také 
mladí posluchači – děti 2. stupně základní školy. 
Vybraným žákyním, Adéle Pavliňákové a Ad-
rianě Volné z 9. ročníku, pak připadl zodpo-
vědný úkol: přednést hlavní referát. A třebaže 
nás trochu pozlobila technika, zhostily se obě 
mladé dámy své role velice pěkně. Součástí je-
jich projevu bylo i připomenutí dramatických 
osudů našeho, staroveského Masarykova 

na Milana Sýkoru vzpomínka-
mi z cestování se staroveskou 
kapelou po zahraničí. Přítom-
ní mohli zhlédnout několik 
pohlednic Staré Vsi získaných 
Petrem, včetně nově získané 
pohlednice Košatky. Prázdni-
ny patřily už tradiční exkurzi 
do kostela sv. Jana Křtitele, po 
prohlídce s výkladem jsme po-
seděli před farou v  příjemné 
atmosféře s otcem Janem, na-
pínavým kvízem od Petra 
a  výbornou buchtou od Mi-
chaely Vodvářkové. Desáté setkání našeho spol-
ku se neslo v duchu genealogie rodu Janošků, 
přítomné zaujala také historie zazděného do-
pisu v kasárnách, dále nám Petr něco popovídal 
o nábojích s dřevěnou kulkou. Nechyběla ani 
sbírka receptů na přání od Míši. V srpnu jsme 
si už podruhé prošli historickou Košatku a ces-
tu po hrázi až do Jistebníka, prováděl nás opět 
pan Milan Hrabovský. Těšilo nás, že tentokrát 
se ve velkém účasnili i košatečtí občané, počasí 
bylo ukázkové. V říjnu (30. 10.) bylo témat hned 
několik: zajímavosti z ostravské burzy, přejme-
nování a elektrifikace obce, historie pohlednic, 
pátrání v Bítově a další. Inspirováni flórou bě-
hem procházky Košatkou, Míša dodala recept 
na kostivalovou tinkturu. Vánoční setkání jsme 
již podruhé strávili v příjemné sváteční atmo-
sféře u  starých zvyků, receptů, výborného 

cukroví a také něčeho dobré-
ho na zahřátí. Třetí lednovou 
sobotu jsme v návaznostni na 
Petrovo povídání o  historii 
radarové základny tuto staro-
veskou základnu v  bezmála 
30 lidech navštívili, děkujeme 
za poutavý výklad. Poslední, 
13. setkání proběhlo 20. úno-
ra, kdy jsme díky paní Aleně 
Ševčíkové, panu Oldřichu 
Štětkovi a  ostatním zavzpo-
mínali na historii staroveské-
ho divadla. Nechyběly ani 

zajímavosti, např. ta o fotografovi dnes už his-
torických pohlednic Ostravska.

Budoucí setkání jsou prozatím, tak jako 
velká část historie, zahalena tajemstvím. Pokud 
se situace u nás bude zlepšovat, rádi bychom 
obnovili naše setkání v průběhu prázdnin, bu-
deme Vás však informovat osvědčenými infor-
mačními kanály. Rádi mezi námi přivítáme 
i nové zájemce o historii, potěší náš i jakákoliv 
zajímavá archiválie z naší obce a okolí.

Děkuji všem našim členům spolku za jejich 
přízeň, všem příležitostným návštěvníkům za 
jejich zájem, Petrovi, Michaele a Richardovi za 
obětavou spolupráci při organizování všech 
akcí.

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
předseda Spolku staroveské historie

Náboje s dřevěnou kulkou 
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Peruánské dobrodružství souboru Ondřejnica

Být členem folklorního souboru neznamená 
jen pravidelně trénovat, škrobit kroj a vystupovat 
po republice. Jednou za čas se objeví příležitost 
předat naše krásné tradiční tance a písně lidem 
v jiných koutech světa, a takovou příležitost je 
třeba chytit, jak se říká, za pačesy. Slovo dalo 
slovo a soubor Ondřejnica se v únoru vydal na 
jednu ze svých nejdelších cest, tentokrát až do 
Peru.

První kontakt s  peruánskou kulturou, 
ochutnání prvních exotických dobrot, poznávání 
tanečních souborů z různých koutů světa a pře-
devším předvedení lašských písní a tanců, to byl 
náš festivalový týden v Limě. Hned ze začátku 
jsme absolvovali sportovní den, do kterého byly 

zapojeny všechny pozvané soubory. Kromě zá-
žitků ze sportovního klání s Kolumbijci jsme 
v tento den všichni objevili kouzlo peruánského 
podnebí: i když je zataženo, člověk se okamžitě 
spálí. A protože jen hrstka z nás se prozíravě na-
mazala i opalovacím krémem, tak jsme po mno-
ho dalších dnů chodili červení jako raci.

Už první večer jsme nelenili a za doprovodu 
cimbálové muziky Ondřejnica vystoupili s ho-
dinovým pásmem na Velvyslanectví ČR v Limě. 
V dalších dnech jsme vyrazili na pláž, objevili 
obchůdky s tradičními výrobky, zažili několik 
záživných jízd v neskutečně chaotické a nonstop 
husté dopravě a jako správní Češi jsme nezapo-
mněli průběžně testovat místní piva.

pomníku. Zazněla v něm také citace z obecní 
kroniky:

„Dne 30. září 1928 byl pomník odhalen. 
Slavnostního průvodu se zúčastnilo více než 
2000 občanů z místa i okolí. Slavnost zahájena 
mužským sborem Chorál Čechů. Slavnostní 
projevy přednesli ruský legionář profesor 
R. Tlapák a zástupce politické správy Dr. Bo-
háček. Řídící Josef Filip pak vzpomněl všech 
34 padlých ve světové válce a vzdal jim posmrt-
nou čest.  Předseda St. Haas předal pomník do 
správy obce a starosta St. Chvostek poděkoval 
všem za krásné dílo, které dnešním dnem pře-
dává veřejnosti. Slavnost ukončena sborem 
Anděl lásky a státními hymnami…“

„…Každoročně se socha stává němým svěd-
kem oslav výročí republiky  a 7. března 1935 je 
T. G. Masaryk jmenován prvním čestným ob-
čanem Staré Vsi u příležitosti jeho 85. naroze-
nin.“

Děvčata neopomněla připomenout ani dob-
rodružnou záchranu sochy před nacisty v roce 
1940 nebo její poslední, už čtvrté odhalení 
11. ledna 1990.

Zajímavým doplňkem a zpestřením páteční 
oslavy byla i  účast čestné jednotky, tvořené 

třemi příslušníky ostravské organizace Česko-
slovenské obce legionářské v čele s jejím před-
sedou, Mgr. Martinem Lokajem. Pozoruhodné 
bylo, že se tato skupina představila ve stejno-
krojích ruských, italských a francouzských le-
gionářů, kteří se před stoletím významnou 
měrou zasloužili o vznik samostatné Republiky 
československé. Děkujeme!

Závěr pietního aktu obstarala Masarykova 
oblíbení píseň Ach synku, synku. Tady už tech-
nika naštěstí nezklamala a mnozí starší i mladší 
účastníci si mohli na počest našeho prvního 
prezidenta společně zanotovat – „…tatíček se 
ptá, doma-li jsi…“

Mgr. Jaromír Chvostek
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Machu Picchu - ukazujeme lamičky 

Nezapomenutelným festivalovým zážitkem 
však bylo každé vystoupení na obrovském pódiu 
v Národním divadle v Limě, kde se vejde přes 
tisíc diváků. Festivalové publikum však musí být 
opravdu vytrvalé, protože vzhledem k velkému 
počtu účastnících se souborů trval každý večerní 
program přes pět hodin. Pokaždé jsme si však 
vážili toho, že tančíme, zpíváme a hrajeme na 
těchto prknech, která v Peru znamenají svět.

Druhý týden pobytu se nesl ve znamení ces-
tování, objevování a poznávání peruánské kul-
tury. A protože na popsání všech zážitků z tohoto 
putovního týdne by nestačil ani celý Staroveský 
zpravodaj, vezmeme to letem světem :-). V Cuscu 
a v jeho okolí jsme vyšli na mnoho kopců, viděli 
jsme, co zůstalo po nájezdech Španělů z monu-
mentálních chrámů, díky vyprávění skvělých 
průvodců jsme se vžili do kůže původních Ke-
čuánců, okusili jsme lístky koky a někteří do-
konce i steak z alpaky nebo pečené morče. Na 
vlastní oči jsme viděli Machu Picchu, neskutečné 
duhové hory, pestrobarevné tradiční sukně a ka-
bátky domorodců v horských vesničkách a ně-
kteří zažili i horskou nemoc.

Pochopili jsme sepětí Peruánců s přírodou. 
Například vždy předtím, než se napijí svého po-
domácku vyrobeného zkvašeného nápoje cicha, 
trochu ulijí na zem. Není to proto, že by byli ne-
motorní, ale dělí se tak s Matkou Zemí se slovy 
„Pačamama“ a děkují jí tím za vše, co jim nabízí. 
Potomci Inků jsou neustále pozitivně naladění 
a v původním jazyce kečua, který je vedle špa-
nělštiny druhým úředním jazykem, neexistují 
zápory a slova jako nesmíš, nejde to nebo sbo-
hem. Věří v další život, že vše na Zemi musí být 
v rovnováze a dualitě a všichni se oslovují sestro 
a bratře. Nedají na léčiva z lékáren a, když jim 
není dobře, jdou si do přírody nasbírat bylinky.

Dechberoucí Peru, děkujeme za všechny ne-
zapomenutelné zážitky a věříme, že jsme si při 
našem odletu po vzoru potomků Inků neřekli 
sbohem, ale na shledanou.

Naše dobrodružná cesta se kromě vlastních 
úspor uskutečnila díky přispění Moravskoslez-
ského kraje a za podpory Obce Stará Ves n. O. 
Děkujeme.

Zita Šperlínová, LSPT Ondřejnica
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Rok 2019 ve Starovjáčku

Zahrádkáři informují

V roce 2019 se v našem rodinném centru 
neorganizovaly nijak velké a masivní akce, ale 
i přesto se zde odehrála spousta malých příběhů, 
uskutečnilo mnoho dílčích úkolů, realizovalo 
nemálo nových plánů a prožilo hodně hezkých 
zážitků. Konkrétně to byly tyto aktivity:

• 14. 4. 2019 Velikonoční tvoření

• 14. 11. 2019 Povídání o nožičkách a botičkách

• malá rekonstrukce herny, dovybavení hrač-
kami a cvičebními pomůckami

• cvičení pro nejmenší děti (info na našem 
facebooku)

Starovjáček funguje již 8 let. Náš spolek je 
malý, a to jak svým počtem členů, tak prostorem, 
který obývá. I přesto nabízí mnoho a naši nej-
menší zde mohou zažít velké věci a dělat obrov-
ské pokroky. A co dal Starovjáček maminkám 
a jejich dětem v roce 2019?

„Nám se synem Kubíkem dal hodně, syn se 
úžasně asocioval mezi ostatní děti, vždycky se 
těší a je tady moc rád. Baví ho to jak v tělocvičně, 
tak v herničce. Maminky předcvičovatelky jsou 
úžasné a moc milé, cvičení je určitě přínosem. 
Starovjáček nám dal nová přátelství.“

„Mně jako přistěhovalé mamince dal Staro-
vjáček možnost začlenit se, poznat nové přátele, 
zapojit se do společnosti. Můžeme si zde předávat 
zkušenosti, různé vychytávky. Mým dětem dal 

místo, kde si mohou hrát 
nejen s  jinými hračkami, 
ale i s jinými dětmi a tím se 
nauč it  bý t  ve  vě t š ím 
kolektivu.“

„Starovjáček mi dal 
šanci setkat se s ostatními maminkami a poznat 
tak skvělé lidi. Při oživení a dovybavení herny 
jsem si připomněla své pracovní schopnosti, které 
nyní byly využity pro řadu dalších lidí a dětí. To 
mě moc těší.“

„Možnost potkávat se s ostatními maminka-
mi, najít si nové přátele. Realizovat se v  rámci 
cvičení pro děti. Hlavně ale dává našim dětem 
nové kamarády. Je skvělé vidět, jak se už poznávají, 
hrají si spolu. Třeba jim taková přátelství vydrží 
až do dospělosti. A to vše díky Starovjáčku.“

Věřím, že náš malý Starovjáček má co na-
bídnout i vám. Přijďte si s vašimi dětmi pohrát 
do herny, zacvičit do tělocvičny, nebo něco vy-
tvořit do naší dílničky. Akční maminky uvítáme 
v našem malém týmu. 

Možná právě v tomto čase, kdy jsme v ne-
zvyklé situaci uzavřeni doma, na zahradě, se 
svými nejbližšími, si uvědomujeme, jak jsou 
malé věci a  každodenní maličkosti důležité. 
Přejeme všem, abyste tento jarní čas strávili 
zdravě, rodinně a pohodově. 

Za RC Starovjáček Mgr. Adéla Adamusová

V sobotu 15. 2. 2020 se uskutečnil v Domě 
zahrádkářů už pátý ročník soutěže pálenek Sta-
roveský košt se známým heslem: „Není důležité 
vyhrát, ale vypálit.“ I tentokrát proběhla zároveň 
soutěž určená spíše ženám-kuchařkám, tento-
krát o nejlepší pomazánku.

Jak soutěže dopadly?
V hlavní kategorii o nejlepší slivovici bylo 

pořadí:

1. Miroslav Paloncy
2. František Dostalík
3. Radim Pelíšek

V kategorii ostatních pálenek obsadili první 
tři místa Václav Vala (meruňkovice), Marcela 
Tylečková a Václav Tyleček.

Ani rozhodování v  kategorii pomazánek 
nebylo vůbec jednoduché, všechny byly 
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výborné. Zvítězila pomazánka Světlušky Dosta-
líkové, další místa obsadily Eva Holaňová a Ka-
teřina Nevludová.

Na závěr Košt v číslech: v kategorii slivovic 
soupeřilo 11 vzorků, u ostatních pálenek byla 
konkurence ještě větší – 19 vzorků a stejný počet 
se sešel i u pomazánek. Byl to příjemný podve-
čer v příjemné společnosti, s dobrým „bufetem“ 
a  občerstvením všeho druhu. Velké díky za 
pomoc patří obecnímu úřadu, kulturní komisi 
při OÚ, paním Janě Foltové, Zdence Chvostko-
vé, dále Přemkovi Marečkovi a  samozřejmě 
členům výboru organizace.

Staroveský košt se stal poslední akcí před 
zásahem „vyšší moci“. Šířící se koronavirus už 

neumožnil, aby se uskutečnila hodnotící výroč-
ní schůze. Zákaz přišel o jediný den dříve.

Co nás čeká v nejbližší době? Jistá je jen je-
diná věc: nevíme. Na sobotu 2. května máme 
naplánován zájezd na výstavu do Kroměříže, 
ale její uskutečnění zřejmě budeme muset od-
ložit na příští rok. 

Co ale není závislé na vývoji epidemie ani 
na vládních nařízeních, jsou práce na našich 
zahrádkách. Tady máme jiného mocného sou-
peře – přírodu. Ta si s námi letos zle pohrává 
a ranní mrazíky (nebo spíš mrazy), větší než za 
celou zimu, už se nejspíš postaraly o letošní úro-
du raných odrůd meruněk bez ohledu na to, že 
jsme 20. března přivítali jaro.

Na zahrádkách mají zá-
hony česneku po zimě ztvrd-
lý škraloup půdy a ten je třeba 
rozrušit. Ve skleníku může-
me vysazovat okurky a saláty. 
Při pěkném, bezmrazém po-
časí jsme již zahájili postřiky 
proti přezimujícím škůdcům, 
použijeme přípravky Kalyp-
so, Mospilan, Dimilin, k lepší 
výživě rostlin třeba nové eko-
logické přípravky – Rokosan 
a  Rokohumín (hnojiva). 
U broskvoní nezapomínejte 
na postřik proti kadeřavosti, 
2x během 2 týdnů. Střídáme 
měďnaté a sirnaté přípravky. 
Postupně uvolňujeme zimní 
ochranu okrasných rostlin. 
Provádíme řezy růží a výsad-
bu předpěstované zeleniny.

Příchod jara, to je povel 
k plné pohotovosti všech za-
hrádkářů. Do nového pěsti-
telského roku vám všem pře-
jeme dobrý start v pěstování 
ovoce, zeleniny, k vět in 
i léčivek.

Za výbor ZO ČZS  
ing. Petr Pelíšek

Vítězové 5. ročníku Staroveského koštu

5. ročník Staroveského koštu
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Uletěly nám včely

A to doslova. Hledíme na to - ne, že jako by 
- ale skutečně. Některým našim včelařům uhy-
nula větší, nebo menší, ale významná část včel-
stev. Některým všechna. Už během září 2019 si 
někteří pozornější včelaři všimli toho, že jim 
nezvykle slábnou některá včelstva (zřetelný po-
četní úbytek včel v úle) … a pak „najednou“ – 
někdy uprostřed října, ale i  později – během 
14 dnů zjistili, že je úl prázdný, zcela bez života 
a na plástech plných zimních zásob je jen pár 
mrtvých včel (včely mají zakódováno umírat 
mimo úl, nebrání-li tomu například nízká ven-
kovní teplota nebo akutní otrava). Takový úhyn 
včelstev byl u nás do nedávné doby neznámý. 
O takových úhynech, postihujících celé včelnice, 
jsme poprvé slyšeli zhruba před 15 lety z USA, 
kde byly popsány jako CCD – syndrom zhrou-
cení včelstev. Tehdy bez odborného popisu pří-
čin, jen s nějakými hypotézami – údajně např. 
vlivem radiofrekvenčních sítí. Dnes už s velkou 
věrohodností víme, že za to mohou virová one-
mocnění včel. U jednoho z našich členů byl ze 
stanoviště v obci laboratorně prokázán na zbyt-
ku včel z dožívajícího včelstva virus akutní obr-
ny. Tam „padlo“ celé stanoviště. 

A  jak to vlastně probíhá? Pro propuknutí 
virového onemocnění je podstatné výrazné sní-
žení imunity včel. To je způsobeno multifakto-
riálně. Jsou to vlivy prostředí – tedy životního 
prostředí včel. Z jejich pohledu devastace – z po-
hledu člověka zkulturnění. Projevuje se to na 
včelí pastvě, která je jednotvárná – především 
pyl a jeho nedostatek v letním období. K tomu 
agrochemikálie v zemědělství, jejichž latentní 
reziduální množství v pylu působí nepříznivě 
na nervovou soustavu včel. Dále nezvykle teplé 
počasí (a nezastíněné úly). Pak to může být lehké 
bakteriální onemocnění včel, běžně nezpůsobu-
jící viditelné problémy. A ještě mnoho dalších 
vlivů způsobujících stres včelstev. Za velmi vý-
znamný faktor, způsobující pokles imunity včel, 
je pak považován roztoč Varroa destruktor 
(v  poslední době též někdy nazývaný kleštík 
včelí). Ten působí jak paraziticky přímo na 

včelím plodu a na včelách, tak tím, že je přena-
šečem virů. Porušením integrity včelího těla 
nakousnutím vytváří nechráněnou vstupní brá-
nu pro viry (které se údajně běžně vyskytují ve 
včelstvech v podkritickém množství). Z dopo-
sud vyjmenovaných vlivů na imunitu a  tedy 
virové onemocnění včel je tedy nejvýznamnější 
roztoč Varroa destruktor. Proti němu se tedy 
musíme v následující době výrazněji než dopo-
sud zaměřit, abychom předešli popsaným ztrá-
tám včelstev. 

Jak to tedy vypadá u nás ve Staré Vsi a Ko-
šatce? Podle zjištění na začátku února je zhruba 
50procentní pokles početního stavu včelstev. 
O opylení ovocných stromů a dalších kulturních 
plodin se nemusíme bát. I  těch zbývajících 
110 včelstev tuto „práci“ zastane. 

Významný pokles stavu včelstev, i když ne 
tak značný jako u nás, je patrný téměř u všech 
včelařů v České republice – na různých místech 
s  různou mírou úhynů. A obdobná situace je 
údajně též v okolních státech. Takže se nedá říct, 
že je to především, jak říkají někteří renomovaní 
včelařští odborníci, zažitým, ale dnes už nedo-
statečným způsobem ošetřování včelstev. 

Zatím se jeví, že naši včelaři, postižení ztrá-
tami včelstev, budou svoje stavy obnovovat a i za 
cenu nemalých nákladů nakupovat nová včel-
stva z bezpečných a ověřených zdrojů. 

Karel Hýl, předseda ZO ČSV Stará Ves n. O.
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Zajímá vás příroda naší obce?

Stará Ves n. O. a Košatka patří mezi menší 
obce, zato se ale na jejich území nachází řada 
cenných krajinných prvků – kromě převláda-
jících rozlehlých polí to jsou louky, větší i men-
ší lesní celky, polní remízky, rozptýlená zeleň 
i osamocené solitérní dřeviny, zahrady, park, 
větší i  menší vodní toky, rybníky, tůně, 
mokřady.  

Tyto různorodé přírodní prvky vytvářejí 
na řadě míst v naší obci vhodné podmínky pro 
živočichy a umožňují tak rozvoj druhové roz-
manitosti fauny - jak nižších forem, tak i ob-
ratlovců, zejména ptactva a savců.

Součástí mé profese zoologa je shromaž-
ďování údajů o výskytu živočichů (obratlovců) 
na Ostravsku, proto si také rád zaznamená-
vám pozorování živočichů i v okolí svého by-
dliště. Zaregistroval jsem zde již desítky dru-
hů ptáků, ať už hnízdících, zaletujících za 
potravou nebo ptáků na jarních a podzimních 
tazích. Kromě těch běžných jsem měl možnost 
pozorovat také některé vzácnější druhy nebo 
druhy zvláště chráněné (podle zá kona 
č. 114/1992 Sb.). Zabývám se také zjišťováním 

výskytu savců, obojživelníků a plazů a z bez-
obratlých převážně hmyzu (motýli, brouci,  
vážky aj.). 

Se zájemci o  přírodu, zejména o  faunu, 
bych se chtěl podělit o své poznatky a zkuše-
nosti. Kdo z vás by měl hlubší zájem naučit se 
v  přírodě naší obce vyhledávat, poznávat 
a  také shromažďovat údaje o  výskytu výše 
uvedených živočichů, ozvěte se na uvedené 
kontakty. Rád vyjdu vstříc i  těm, kterým by 
například stačilo jen zjistit, jaké druhy ptáků 
má na své zahradě nebo v okolí bydliště, určit 
nahodile pozorovaného živočicha apod. 
K úspěšné determinaci vede co nejpodrobnější 
popis nebo ještě lépe foto (i z mobilu), případně 
nahrávka hlasového projevu (např. ptačí zpěv). 

V současné situaci je možné si i takto - bez 
vzájemných kontaktů - navzájem sdělovat po-
znatky o výskytu živočichů v naší obci. Až to 
bude možné, mohli bychom s vážnějšími zá-
jemci provádět zoologické průzkumy na pří-
rodně zachovalých lokalitách Staré Vsi n. O. 
a Košatky, zaměřené na faunu obratlovců a ně-
které skupiny bezobratlých živočichů. 

Pokud by zájem o  přírodu 
z vaší strany přetrvával a zájemců 
přibývalo, můžeme si také založit 
blog, kde bychom jednodušeji 
a rychleji sdíleli svá pozorování, 
fota, domlouvali si výpravy do 
terénu apod. 

Závěrem bych chtěl ještě po-
žádat rodiče (prarodiče), jejichž 
děti (vnoučata) mají hlubší zájem 
o  přírodu, aby je upozornili na 
tuto možnost rozvíjení jejich 
znalostí o přírodě a volně žijících 
živočiších.

Na spolupráci s vámi se těší 
Mojmír Foral

mob.:  737 832 014
e-mail: fauna.staraves@seznam.cz

Sameček rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus) je pestřeji zbarvený 
„bratranec“ běžného rehka domácího. Je vzácnější, ale možná zahnízdí i ve 
vašem okolí. (foto: Dušan Boucný)
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Z národní házené

Letošní halová sezóna skončila stejně jako 
většina sálových sportů nedokončená. Boj proti 
koronaviru je důležitější než sportovní soutěže, 
jde o zdraví nás všech. Je to celosvětový pro-
blém. Tento boj je na prvním místě!

Finálové turnaje pro všechny věkové kate-
gorie byly zrušeny.

Přesto jsme v naší hale uspořádali Zimní 
halový přebor pro mladší žáky 11. 1. 2020, pro 
starší žáky 12. 1. 2020 a mladší žačky 16. 2. 2020.

Z  našich družstev se zúčastnily zimních 
přeborů mladší žačky, starší žáci, dorostenci 
a dorostenky. Český pohár hráli muži i ženy.

Mladší žačky a starší žáci hráli o postup na 
turnajích ve Staré Vsi a Troubkách. Vítězem se 
stalo družstvo, které bylo nejlepší v součtu obou 
turnajů.

Mladší žačky: 
1. Studénka
2. Chropyně
3. Stará Ves
4. Kokory
5. Svinov
Celkem hrálo 9 družstev.
----------------------------------------------------
Starší žáci:
1. Stará Ves
2. Chropyně
3. Osek
4. Studénka
5. Vítkovice

Celkem hrálo 8 družstev. Naši žáci postou-
pili do finále, které se mělo hrát v Jihlavě. Chlap-
ci hráli v  této sestavě: Marek Malík – Matěj 
Hranický, Tomáš Sulowski, Tomáš Frýdecký, 

Patrick Kornecký – Vojtěch Klečka, Richard 
Chvostek, František Pelíšek, Filip Suchý

Vedení družstva: Petr Straňánek, Oldřich 
Sýkora, Jitka Rohelová

Dorostenci (základ tvoří starší žáci) si za-
hráli pouze základní kolo Zimní ligy mládeže 
v Pustějově:

1. Osek  65:42 10 b.
2. Sudénka 65:34 8 b.
3. Draken Brno 53:5l 5 b.
4. Svinov  40:47 4 b.
5. Stará Ves 46:58 2 b.
6. Chropyně 37:74 1 b.

----------------------------------------------------

Dorostenky byly úspěšnější. Základní kolo 
Zimní ligy mládeže v Pustějově vyhrály:

1. Stará Ves 60:35  10b
2. Studénka 58:36 8 b.
3. Chropyně 56:30 6 b.
4. Svinov  36:49 4 b.
5. Kokory  38:63 2 b.
6. Osek  37:72 0 b.

----------------------------------------------------

Ve čtvrtfinále ve Vracově se jim už tolik 
nedařilo a do semifinále nepostoupily:

1. Vracov  46:24 10 b.
2. Draken Brno 58:28 8 b.
3. Studénka 53:52 5 b.
4. Chropyně 41:42 4 b.
5. Stará Ves 45:59 3 b.
6. Svinov  27:65 0 b.

SPORT
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Muži hráli Čs. pohár. V osmifinále ve Svinově skončili na 2. místě a postoupili do čtvrtfinále, 
které se hrálo v Pustějově. Tam už byla nad naše síly prvoligová družstva.

Osmifinále:    Čtvrtfinále:
1. Pustějov 61:55 6 b.  1. Svinov  63:47 7 b.
2. Stará Ves 61:56 6 b.  2. Studénka 50:50 6 b.
3. Dobruška 70:67 6 b.  3. Rokytnice 51:59 3 b.
4. Vítkovice 58:64 2 b.  4. Stará Ves 59:58 3 b.
5. Osek  56:64 0 b.  5. Pustějov 46:55 1 b.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ženy odehrály v Čs. poháru úspěšný turnaj ve čtvrtfinále. V Pustějově ho vyhrály a postoupily 
do semifinále. Tam už ve stejné hale svoji pouť ukončily.

Čtvrtfinále:    Semifinále:
1. Stará Ves 57:47 8 b.  1. Dobruška 94:60 6 b.
2. Studénka 56:51 7 b.  2. Krčín  60:70 3 b.
3. Vracov  56:58 6 b.  3. Stará Ves 61:64 2 b.
4. Pustějov 44:42 5 b.  4. Studénka 55:76 1 b. 
5. Svinov  41:40 4 b.
6. Draken Brno 52:68 0 b.

Venkovní utkání sezóny 2019/2020 by se měla hrát od 18. 4. 2020. Vše však bude záviset na koro-
naviru a postupu Vlády ČR v boji proti němu.

Rostislav Horkel st.

HC OLD VILLAGE – ohlédnutí za sezónou

Vážení čtenáři Staroveského zpravodaje, 
dovolte mi, abych vás seznámil se sezónou HC 
OLD VILLAGE v  amatérské hokejové lize 
ALOHA.

Ještě před samotným zahájením sezóny 
ALOHA ligy 2019/2020 byl nastaven nový herní 
systém, který losováním rozdělil 18 týmů do 
dvou konferencí (Morava a Slezsko). HC Old 
Village byl vylosován do konference Morava.

Jako již tradičně se nám začátkem září roz-
běhl zápasový kolotoč, ve kterém náš tým po-
rovnal své schopnosti během 14 zápasů v zá-
kladní části soutěže. 

Základní část
Období září – prosinec 2019, kdy jsme ode-

hráli celou základní část naší konference, bylo 
obdobím „na houpačce“, kdy jsme téměř 

pravidelně střídali vítězství s porážkami, které 
jsme vždy po čtyřech utkáních proložili remízou. 
Celkem jsme během základní části konference 
Morava nastoupili k 14 mistrovským utkáním, 
v nichž jsme 7x zvítězili, 2x remizovali 3x pro-
hráli a jeden zápas nám byl kontumován v náš 
neprospěch (a  to z důvodu chybějící reklamy 
sponzora ligy na přilbě jednoho z nás). Celkem 
jsme během základní části „posbírali“ 16 bodů 
a umístili se na velice pěkném 3. místě konferen-
ce Morava (výhra = 2 body, remíza = 1 bod).

V nadstavbové části, kdy došlo ke sloučení, 
jsme se utkali s  týmy konference Slezsko. 
V těchto osmi utkáních navíc jsme si do tabulky 
připsali 12 bodů za 6 výher a 2 prohry. 

V součtu všech 16 týmů se staroveský tým 
HC Old Village umístil na krásném 5. místě 
s celkovým počtem 28 bodů.
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Play Off
Stejně jako základní část bylo i samotné play 

off rozděleno na dvě skupiny. ALOHA Cup pro 
prvních 8 týmů základní části a ALOHA Steel 
Cup pro týmy umístěné od 9. do 16. místa.

Jak vidíte z tabulky výše, do bojů play off, 
hrajících se na dvě vítězná utkání, jsme postou-
pili do nejvyšší třídy zvané ALOHA Cup.

Hned v prvním kole play off jsme narazili 
na tým HC Ostrava Capitals. V prvním zápase 
hraném na „mrazáku“ Sarezy jsme prohráli 
jednoznačně 0:7. Do druhého zápasu, hraného 
na naší „domácí půdě“ Ostravar Arény, jsme 
vstoupili naprosto odlišným způsobem. Pouče-
ní z předchozího utkání jsme nedovolili soupeři 
hrát jeho hru. Obrázek hry vypadal, jako by 
nastoupilo jiné mužstvo, které tentokrát sou-
stavně ohrožovalo branku soupeře svou aktivní 
a zároveň rozvážnou hrou. Touha po vítězství 
a prodloužení série do dalšího, rozhodujícího 
zápasu byla vidět na každém hráči Staré Vsi. 
První třetina skončila bezbrankovým stavem, 
kdy se několikrát skvěle předvedl brankář sou-
peře. Druhá třetina byla bohužel pro naše barvy 

velmi smolná díky dvěma šťastným brankám 
soupeře. Jiskru naděje se však podařilo vykře-
sat, když jsme po „tandemu“ krásnou schova-
nou střelou korigovali stav na 1:2. Třetí třetina 
se nesla ve stejném duchu jako dvě předchozí. 
Bojovnost o  každý puk, střelba na branku… 
hostující gólman byl však nepřekonán, byť ně-
kolikrát „zvonily“ tyčky za jeho zády. Soupeři 
se naopak podařilo převážit skóre na svou stra-
nu střelou zpoza obránce, kterou staroveský 
brankář nemohl vidět. Konečný výsledek utká-
ní 3:1 pro soupeře, který tak postoupil do dal-
ších bojů play off a my se se sezónou rozloučili, 
avšak důstojně.

V konečném zúčtování ligy skončil tým HC 
Old Village na velice pěkném 5. místě, což v na-
bité konkurenci 16 týmů bereme jako úspěch, 
byť to „necinklo“ žádnou medailí. Je třeba zdů-
raznit, že se naši chlapci oproti předchozím 
sezónám posunuli do nejvyšší úrovně ALOHA 
ligy a vedli si zde velmi dobře.

Pozn.: Stejně tak jako všechny sportovní 
soutěže byla i celá ALOHA liga na základě na-
řízení Vlády ČR předčasně ukončena.
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Sestava družstva HC Old Village:

Brankáři: Lukáš Musiol, Jakub Hlosta, Tomáš 
Šulák

Obránci: Radim Kolek, Mojmír Tomeček, Lukáš 
Hudeček, Marek Chrenko (A), Tomáš Janošek 
(A), Tomáš Stružka, Radim Polášek

Útočníci: Jakub Filip (C), Tomáš Kolek, Dalibor 
Pudich, Ondřej Dvořák, Martin Kratochvíl, 
Adam Kolek, Zdeněk Tyleček ml., Radek Kra-
tochvíl, Dominik Brus, Milan Zoubek, Tomáš 
Hovjacký, Svatopluk Mácha, Ondřej Hurník, 
David Patrman, Richard Sýkora.

Vedoucí družstva: Zdeněk Tyleček st.

Statistiky ALOHA ligy (základní část)

Střelci: Jakub Filip (31 branek) – 1. místo, nej-
lepší střelec ligy

Martin Kratochvíl (18 branek) – 6. místo

Nahrávači:
Ondřej Dvořák (12 asistencí) – 10. místo

Kanadské bodování:
Jakub Filip - 38 bodů (31 branek + 7 asistencí) 
– 4. místo
Martin Kratochvíl - 25 bodů (18 branek + 7 asi-
stencí) – 13. místo

Brankář ligy:
Lukáš Musiol – 2. místo

Kromě těchto individuálních úspěchů, byli 
dva hráči týmu (J. Filip a R. Polášek) vybráni 
do sestavy výběru Morava v rámci benefičního 
utkání. Výtěžek tohoto utkání byl předán spol-
ku HAIMA Ostrava a Klinice dětského lékař-
ství FN Ostrava.
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Mezi zápasy
Mimo zápasové dny jsme se věnovali tré-

ninkům, ať už individuálním či společným, při 
kterých jsme využívali ledové plochy Ostravar 
Arény a Sarezy v Porubě.

15. 12. 2019 jsme uspořádali akci pro fa-
noušky, rodinné příslušníky a občany Staré Vsi 
n. O. – 2. ročník Bruslení s HC Old Village, na 
kterou dorazilo více než pět desítek lidí. Tato 
akce se konala na ledové ploše Ostravar Arény 
a pro všechny jsme připravili občerstvení, pro 
děti navíc sladkou odměnu. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat našim 
sponzorům, fanouškům a také našim přítelky-
ním a manželkám, které nám tuto naši aktivitu 
nejen tolerují, ale také nás chodí 
podporovat přímo na zápasy. 

Sledujte HC Old Village na 
Facebooku

Tomáš Janošek

Bruslení s HC Old Village
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ACK Stará Ves n. O.

TJ Sokol Košatka

Cyklistiku stejně jako ostatní sportovní 
odvětví postihuje aktuální globální problém, 
kterému všichni čelíme. Konkrétně cyklisti jsou 
nyní odkázáni na přípravu v  čistě domácích 
podmínkách na cyklistických trenažérech. O to 
více se bude každý cyklista těšit na opětovný 
přechod zpět na silnice.

Zimní přípravu staroveští cyklisté trávili 
především všeobecnou přípravou v hale, během, 
turistikou a běžeckým lyžováním. Již na pod-
zim se začali do přípravy zapojovat noví zájemci 
o cyklistiku, kteří absolvovali zimní přípravu 
spolu se staršími závodníky. Nejmladšími no-
váčky jsou Johana a Linda Sítkovy a Adam Mo-
taň. Tato trojice nováčků doplnila současně 
nejmladší závodníky, kterými jsou Jan Kyas, 
Matouš Filgas a Klára Palagyiová. Ze starších 
závodníků se oficiálně připojil Antonín Koděra. 

Rozšíření nejmladší cyklistické základny pove-
de k větší motivaci a zvýšení zdravé rivality na 
trénincích a také v závodech.

Kvůli aktuální situaci jsou do odvolání zru-
šeny organizované tréninky a také bylo zrušeno 
plánované soustředění, které mělo být zaměře-
no na najíždění prvních jarních kilometrů. 
Rovněž všechny soutěže jsou termínově posou-
vány nebo úplně rušeny. 

Všichni pevně věříme, že běžný život se co 
nejdříve vrátí do normálního stavu a zároveň 
i cyklisté budou moci opětovně trénovat a závodit. 
Momentálně je nejdůležitější pečovat o své zdraví, 
dodržovat nařízení a vzájemně si pomáhat.

Aktuality z chodu oddílu naleznete na in-
ternetových stránkách www.ackstaraves.cz.

Karel Nepraš

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vás 
v následujících řádcích seznámila s tím, co se 
zajímavého stalo a bude dít v Košatce. 

První akcí v novém roce byl 7. 2. 2020 So-
kolský ples. Dlouhé roky jsme mívali velmi 

vysokou návštěvnost, ale jak už to bývá, nic 
netrvá věčně, a  tak i nám návštěvnost klesla. 
Podle ohlasů však návštěvníci byli velice spo-
kojeni a komorní atmosféru si velice pochvalo-
vali. Samozřejmě nechyběl hudební doprovod 
v  podání hudební skupiny Nautilus, chutné 

Všeobecná příprava - areál TJ Stará Ves - únor 2020
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Stolní tenis - Vánoční turnaj

Dne 28. 12. 2019 se uskutečnil v areálu TJ 
Stará Ves XVIII. ročník Vánočního turnaje ve 
stolním tenise v soutěži jednotlivců. Do sou-
těží se přihlásili nejenom účastníci ze Staré Vsi 
a Košatky, ale i z okolí (Brušperk, Fryčovice, 
Paskov, Orlová, Frýdek-Místek, Hať, Kopřiv-
nice, Krmelín, Mošnov, Ostrava, Petřvald, 
Praha, Příbor, Stará Bělá, Tichá, Trnávka, Čes-
ká Lípa, Vlčovice).

Výsledky:

Mládež do 10 let (6 účastníků): 
1. Matouš Novobílský (Stará Ves)
2. Radek Hlavatý (Ostrava)
3. Šimon Novobílský (Stará Ves), Jan Šícha 
(Stará Ves)

Mládež 11 – 15 let (8 účastníků): 
1. Josef Šefl (Fryčovice)
2. Vojtěch Kocián (Stará Ves)
3. Dominik Chalupa (Krmelín), Tomáš Kantor 
(Košatka)

Ženy (11 účastnic): 
1. Lenka Zátopková (Vlčovice)
2. Dana Wyslychová (Stará Ves)
3. Petra Varkočková (Ostrava)

Muži (35 účastníků):   
1. Jiří Růža (Ostrava)
2. Petr Pělucha (Stará Ves)
3. Jan Menšík (Stará Ves)

Při závěrečném hodnocení bych chtěl po-
děkovat za uskutečnění turnaje TJ Stará Ves 
a  všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na 

přípravných a úklidových pracích. Rovněž dě-
kuji p. Ernekerové (Krmelín) za přípravu tep-
lého občerstvení a především sponzorům tur-
naje, kterými byli: Obecní úřad Stará Ves, 
Cyklosport Martin Přikryl, TJ Stará Ves, Pojiš-
ťovna Allianz (p. Matějčková), Vinotéka U Ma-
muta (p. Kováčová), PROSYK, Letiště Mošnov, 
Arcelor Mittal Ostrava, Kadeřnictví Jana On-
derková, Technosvar, Křup-Křup Mošnov, pro-
dejna maso – uzeniny Krmelín-Světlov, hos-
půdka U  Babek Stará Ves, Hotel Palfrig, 
Staroveské Centrum vína - za věcné ceny.

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

Turnaj v Příboře (7. 12. 2019)  
osmifinále Petr Pělucha
čtvrtfinále Jiří Onderka

Turnaj v Petřvaldě na Moravě (30. 12. 2019) 
1. místo  Petr Pělucha
4. místo  Jiří Onderka
osmifinále Jan Menšík
osmifinále Daniel Novobílský

Turnaj v Mošnově (4. 1. 2020)  
3. místo  Petr Pělucha
čtvrtfinále Jan Menšík
osmifinále Jiří Onderka

Všem účastníkům bych chtěl poděkovat 
za reprezentaci a  poblahopřát k  úspěchům, 
kterých dosáhli.

Jan Menšík

občerstvení, a především bohatá tombola. I tou-
to cestou chceme poděkovat štědrým sponzo-
rům za poskytnuté dary. Děkujeme!

Koncem března byl naplánovaný Maškarní 
ples. Bohužel, vzhledem k  situaci, s  nákazou 
COVID-19, se pochopitelně ples nekonal a za-
tím nemáme určen nový termín. I ostatní akce 

jsme prozatím odložili a doufáme, že se situace 
brzo zlepší a život se vrátí do běžných kolejí. 

Přejeme v  této nelehké době všem pevné 
zdraví, veselou mysl a  víru, že vše dobře 
dopadne. 

Za TJ Sokol Košatka Renáta Foltová
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Všichni účastníci, s pohárem vítěz Matouš Novobílský (Stará Ves – 1. místo), po pravé ruce vítěze Radek Hlavatý (Ostrava – 
2. místo), po levé ruce vítěze Šimon Novobílský (Stará Ves – 3. místo) a vedle Jan Šícha (Stará Ves – 3. místo).

Všichni účastníci, v první řadě uprostřed Vojtěch Kocián (Stará Ves – 2. místo). Nahoře s pohárem vítěz Josef Šefl (Fryčovice – 
1. místo), vedle vítěze Dominik Chalupa (Krmelín – 3. místo) a na druhé straně s medailí Tomáš Kantor (Košatka – 3. místo).

Všechny účastnice, v řadě stojících s pohárem vítězka Lenka Zátopková (Vlčovice – 1. místo), dále v řadě stojících s medailí 
Petra Varkočková (Ostrava – 3. místo) a dole uprostřed s medailí Dana Wyslychová (Stará Ves – 2. místo).
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Nejlepší 3 účastníci, uprostřed vítěz Jiří Růža, po jeho levici Petr Pělucha (2. místo) a po pravici vítěze Jan Menšík (3. místo).

Všichni čtvrtfinalisté, dole s medailí Jan Menšík (3. místo), nahoře s medailí Petr Pělucha (2. místo), s pohárem vítěz Jiří Růža.

I v roce 2019 stolní tenisté - muži Staré Vsi 
nezaháleli. Celoročně se každou středu od cca 
17 do 22 hodin konají pravidelné tréninky 
mužů v malém sálu haly TJ. Již druhým rokem 
se daří udržet nižší věkový průměr. 

Dnešní hráči stolního tenisu opět zviditel-
ňují naši obec v nedalekém okolí na turnajích 
v Petřvaldě na Moravě, v Mošnově, v Příboře, 
ve Vlčovicích, apod., kde se na přelomu starého 
a  nového roku konají již několik let turnaje 

Zpráva o činnosti Sdružení stolních tenistů 
za rok 2019
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neregistrovaných hráčů. Na těchto turnajích 
se naši muži pravidelně umísťují na předních 
místech nebo dokonce tyto turnaje vyhrávají. 
Chtěl bych vyzvednout hlavně výkony Petra 
Pěluchy, který v Petřvaldě zvítězil potřetí za 
sebou a za zlatý hattrick získal pohár, který byl 
do té doby pouze putovní.

Při účasti na dalším ročníku dlouhodobé 
soutěže „OB liga Vlčovice“ se naši muži ne-
ztratili. Vzhledem k  tomu, že se zúčastnili 
pouze 6 kol z celkového počtu 12, nebojovali 
o  přední umístění. Přesto je možné říci, že 
z celkového počtu 41 účastníků ligy se v cel-
kovém pořadí umístili mezi 10. až 16. místem. 
Naši obec reprezentovali Jan Menšík, Jiří On-
derka a Petr Pělucha.

Do dalšího ročníku dlouhodobé soutěže 
„OB liga Vlčovice“ 2019/2020 vstoupili 4 naši 
muži. Jsou to Petr Pělucha, Jan Menšík, Jiří 
Onderka a  Daniel Novobílský. Po úvodních 
5 kolech se mezi 50 účastníky drží velmi vy-
soko. Petr Pělucha je na 5. místě, Jan Menšík 
na 7. místě, Jiří Onderka na 10. místě a Daniel 
Novobílský na 11. místě. Do posledního, 

12. kola, které bude v září letošního roku, je 
ještě hodně daleko, tak lze předpokládat, že 
všichni 4 naši reprezentanti se umístí v TOP 
10. Držte jim palce.

Další akcí Sdružení stolních tenistů byl 
v  roce 2019 turnaj pojmenovaný Staroveské 
mistrovství světa (SMS) ve stolním tenise usku-
tečněný na malém sále TJ Stará Ves. Byly upo-
řádány 2 turnaje. První turnaj nazvaný „nultý 
ročník“ se uskutečnil v květnu 2019 a zúčast-
nilo se celkem 16 mužů, hlavně ze Staré Vsi. 
Pořadí nultého ročníku: 1. místo Jan Menšík, 
2. místo Jiří Onderka, 3. místo Vladimír Rundt 
(Paskov). Jelikož se nultý ročník osvědčil, tak 
se uskutečnil v listopadu 2019 oficiálně první 
ročník SMS rovněž na malém sále TJ Stará Ves. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 14 mužů, rovněž 
hlavně ze Staré Vsi. Pořadí prvního ročníku: 
1. místo Petr Pělucha, 2. místo Vladimír Rundt 
(Paskov), 3. místo Daniel Novobílský. Doufám, 
že tento turnaj získá na oblibě a stejně jako Vá-
noční turnaj si získá pevné místo v kalendáři 
sportovních akcí daného roku.

Jan Menšík

Únoroví žolíci

Ve spolupráci se Spolkem přátel pro 
veselé stáří se v naší obci po několika-
leté odmlce uskutečnil znovu žolíkový 
turnaj žen.

Malý sál Sokolky zaplnilo předpo-
slední sobotu měsíce února 76 hráček 
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Vítěz-
kou se tentokrát stala Lydie Aujezdská 
z Košatky s počtem 69 bodů, druhá byla Petra 
Klimková z Trnávky s 50 body a 35 bodů zna-
mena lo 3.  místo pro Ev u Kol ichovou 
z Petřvaldu.

Žolíkové turnaje žen se hrají již patnáctým 
rokem. Mimo prázdnin se hraje vždy jednou 
v měsíci v různých obcích (Brušperk, Fryčovice, 
Kateřinice, Petřvald, Sedlnice, Trnávka, Vlčo-
vice) a účastní se hráčky z dalších míst (Krásné 
Pole, Ostrava, Střítěž a další). 

Ženy různého věku i profesí se ne-
jen pobaví, ale udělají něco i  pro své 
zdraví. Karetní hry nejsou jen zábava. 
Je to forma pro procvičování jemné 
motoriky, pomáhají zbystřit úsudek, 
vylepšit koncentraci i  krátkodobou 
paměť.  

***
Začali jsme hrát

Staroveský Spolek přátel veselého stáří 
SPOPVES v únoru uspořádal první miniturnaj 
v žolíkové hře určený seniorům i seniorkám. 

Bylo nás dvanáct (11 žen a 1 muž). O první 
místo se podělily H. Bereznaninová a M. Soško-
vá. Další miniturnaj nám zhatil COVID-19.

Takže někdy příště …
-Tyl-
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Poděkování

Poděkování dobrým lidem

Poděkování nálezci
Podařilo se vám někdy ztratit peněženku s doklady a větším obnosem peněz? Mně se to 

„poštěstilo“ zažít. O to příjemnější je zjištění, že máme mezi námi mladého muže – poctivého 
nálezce jménem Vojtěch Hranický, který nalezenou peněženku zodpovědně vrátil.

Velké díky!
J. Venglářová

Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří mě 
podpořili v tomto těžkém životním období. Já 
i má rodina jsme mile překvapeni, že existuje 
spousta lidí, kteří nejsou lhostejní a neváhají 
pomoci.

Nejsem žádný básník, takže bych chtěl 
prostě jen poděkovat. Poděkovat všem, kteří 
mě podpořili. V prvé řadě mé rodině a kama-
rádům, kteří mi i nadále pomáhají, navštěvo-
vali mě v nemocnici a následně v rehabilitač-
ním ústavu a zorganizovali tuto sbírku.

Dále chci poděkovat mým spolupracovní-
kům z ŘSD Ostrava a ostatních krajů, souse-
dům a spoluobčanům ze Staré Vsi nad Ond-
řejnicí, kolegům paraglidistům.... prostě všem 
známým i neznámým lidem s dobrým srdcem, 
kteří mi pomohli překonat ty největší bariéry 
a žít co nejvíce samostatně.

Ještě jednou všem 
děkuji.

Děkuji mnohokrát.
Luboš Novobilský
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Příspěvek na péči
V průběhu roku 2019 došlo 

ke změně výše příspěvku na 
péči. Od 1. dubna 2019 se na-
výšil příspěvek na péči ve IV. 
stupni závislosti na 19 200 Kč. 
Jestliže poskytuje osobě po-
moc poskytovatel pobytových 
sociálních služeb nebo dětský domov anebo 
speciální lůžkové zdravotnické zařízení hos-
picového typu, došlo k navýšení příspěvku na 
13 200 Kč. 

Od 1. července 2019 se zvýšil příspěvek na 
péči ve III. stupni závislosti osobám do 18 let 
na 13 900 Kč a  osobám starším 18 let na 
12 800 Kč. V případě, že pomoc poskytuje osobě 
poskytovatel pobytových sociálních služeb 
nebo dětský domov anebo speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu, navý-
šil se příspěvek na péči osobám do 18 let na 
9 900 Kč a osobám starším 18 let na 8 800 Kč.

Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2020 došlo ke změně základní 

a procentní výměry důchodů. Základní výmě-
ra se zvýšila o 220 Kč na 3 490 Kč. Procentní 
výměra důchodu se navýšila o 5,2 % a navíc 
o pevnou částku 151 Kč. Společně se zvýšením 
důchodů došlo k navýšení příplatků k penzím 
účastníků odboje a osobám rehabilitovaným. 
Tyto příplatky se zvýšily stejně jako procentní 
výměra u vyplácených důchodů, tedy rovněž 
o 5,2 % a pevnou částku 151 Kč.

Rodičovský příspěvek
Od 1. ledna 2020 došlo k navýšení rodičov-

ského příspěvku na celkovou částku 300 000 Kč 
pro rodiče, který aktivně k 1. lednu 2020 čerpá 
rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let a pro 
rodiče, který začne čerpat rodičovský příspěvek 
kdykoli od 1. ledna 2020. V případě péče o více 
dětí mladších 4 let narozených současně je cel-
ková výše rodičovského příspěvku 330 000 Kč. 

Rodičovský příspěvek lze po-
bírat i za předpokladu, že dítě 
do 2 let je umístěno do před-
školního zařízení v  rozsahu 
92 hodin měsíčně. Docházka 
u dítěte staršího než 2 roky se 
nesleduje. Měsíční výši rodi-
čovského příspěvku si určí ro-

dič sám v závislosti na výši předchozích příjmů. 
Jestliže rodič předchozí příjmy nedoloží, je 
maximální měsíční výše rodičovského příspěv-
ku 10 000 Kč.

Minimální mzda
Od 1. ledna 2020 se zvýšila minimální mě-

síční mzda z částky 13 350 Kč na 14 600 Kč pro 
zaměstnance, kteří mají stanovenou týdenní 
pracovní dobu v  délce 40 hodin. Minimální 
hodinová mzda vzrost la ze 79,80 Kč na 
87,30 Kč.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Od 1. března 2020 dochází k rozšíření zdra-

votních postižení odůvodňujících přiznání 
příspěvku na zvláštní pomůcku. Kromě těžkých 
vad nosného nebo pohybového ústrojí, těžkých 
zrakových postižení a těžkých sluchových po-
stižení se jedná také o zdravotní postižení in-
terní povahy způsobující těžké omezení po-
hyblivosti - konkrétně jde o  některá cévní, 
srdeční a plicní onemocnění. 

Další informace k sociálním dávkám Vám 
může poskytnout sociální pracovnice Bc. Zu-
zana Baierová Petrášová, DiS., která má kaž-
dou první středu v měsíci na Obecním úřadě 
ve Staré Vsi n. O. v době od 13 do 15 hod. pra-
videlné konzultace, případně si můžete sjednat 
schůzku telefonicky na čísle 602 134 029 nebo 
prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.
e-mail: zbaierovapetrasova@ostrava.cz 

Magistrát města Ostravy,  
odbor sociálních věcí a zdravotnictví,  

oddělení sociální práce a metodiky

Aktuální informace ze sociální oblasti
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Poradna Charity Ostrava poskytuje zdar-
ma odborné sociálně-právní poradenství za-
měřené na rodinné právo, sociální zabezpečení 
(např. důchody, sociální dávky), bydlení, za-
městnání, majetkoprávní vztahy a dluhovou 
problematiku. Součástí poradenského týmu je 
právník, který se specializuje na rodinné prá-
vo, bydlení, zadlužení, spotřebitelské právo 
atd. 

Zájemci o poradenství nemusí uvádět žád-
né osobní údaje, všechny služby jsou bezplatné 
a dostupné lidem starším 18 let v obtížné ži-
votní situaci, kterou neumí řešit vlastními 
silami. 

Kontakty: 
Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, 
703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: 599 526 906, 731 625 767
email: poradna@ostrava.charita.cz, web:  
www.ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby

22. 4. 2020, 14:00 hod., Jak pečovat 
o nemocného v domácím prostředí
Bezplatný seminář pro veřejnost. 

Kontakt: Mgr. Alexandra Čubová, Char-
vátská 785/8, Ostrava-Výškovice (budova Hos-
pice sv. Lukáše), hospicova.poradna@ostrava.
charita.cz, mobil: 731 534 002

Více na webu: https://ostrava.caritas.cz/
akce/jak-pecovat-o-nemocneho- 
-v-domacim-prostredi-22-4-2020/

Jak pečovat o nemocného v domácím 
prostředí a půjčovna pomůcek

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 
hospicové poradny nabízí možnost bezplatné 
účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného 
člověka v  domácím prostředí“. Na setkání 
s profesionálními zdravotními sestrami Mo-
bilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak 
zvládnout péči o člověka se sníženou pohyb-
livostí, a  získáte související informace ze 

zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemoc-
nému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, 
provádět osobní hygienu či polohování jako 
prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také 
praktické ukázky. Jsou připraveny informace 
o  možnostech získávání příspěvku na péči 
nebo využívání kompenzačních pomůcek, 
které mohou být nápomocné při naplňování 
potřeb nemocného člověka. Kompenzační po-
můcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně 
kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek 
a další informace můžete nalézt na webu Cha-
rity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/
pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nej-
bližší termín je 22. 4. 2020, 14.00-17:00 hod. 
v  budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 
785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se při-
hlaste předem u Mgr. Alexandry Čubové, tel. 
599 508 533, mobil: 731 534 002, nebo e-mai-
lem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz 
Těšíme se na Vaši účast!

Charita Ostrava hledá lékaře  
a zdravotní sestry pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění 
pro lékaře – specialistu paliativní medicíny 
a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lu-
káše. Předpokládaný termín nástupu: ihned 
nebo dle dohody. Podrobnější informace na 
webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/

Charita Ostrava

Poradna radí bezplatně v životních obtížích
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Odběratelé mohou využít po-
sílených služeb zákaznické linky, 
komunikovat s vodárenskou spo-
lečností je možné prostřednictvím 
speciálních aplikací na www.sm-
vak.cz nebo emailu.

Ostrava, 16. 3. 2020 – Severomoravské 
vodovody a  kanalizace Ostrava se rozhodly 
z preventivních důvodů od 17. března omezit 
osobní kontakt svých zaměstnanců s veřejností. 
Z tohoto důvodu budou do odvolání uzavřena 
obchodní místa a zákaznická centra společnosti. 
Pro fyzický kontakt je uzavřeno také oddělení 
vyjadřování. Neprobíhá ani prodej vodárenské-
ho materiálu z centrálního skladu ve Frýdku-
-Místku. Vodárenská společnost má připraveny 
varianty, jak je možné vyřizovat své požadavky 
bez nutnosti navštěvovat její pracoviště.

„Z preventivních důvodů a s ohledem na ná-
růst počtu obyvatel České republiky s pozitivním 
nálezem na nový typ koronaviru jsme se rozhod-
li eliminovat riziko jeho šíření a uzavřít místa, 
kde se odběratelé nejčastěji setkávají s  našimi 
zaměstnanci. I v  těchto náročných dnech je pro 
nás prioritou, abychom co nejméně omezovali zá-
kaznický komfort. Proto je k dispozici řada dalších 
možností, jak s námi mohou lidé komunikovat 
a vyřídit své záležitosti. Posílili jsme například 
činnost naší zákaznické linky a zřídili speciál-
ní emailovou schránku, jejímž prostřednictvím 
mohou lidé řešit své požadavky,“ říká generální 
ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Jak mohou lidé komunikovat se společnos-
tí SmVaK Ostrava a vyřizovat své požadavky:

- Bezplatná zákaznická linka 800 292 400 je 
v provozu v pracovní dny od 7:30 do 20:00. 
Linka byla technicky a  personálně posíle-
na, aby byly bez problémů plněny požadav-
ky zákazníků. Bezplatná poruchová linka 
800 292 300 zůstává v provozu non stop.

 

Je zřízena speciální emailová 
schránka zakaznickesluzby@sm-
vak.cz, kam se mohou lidé obracet 
se svými požadavky. V  provozu 

bude od 17. března. Dále zůstává v provozu 
také emailová schránka smvak@smvak.cz. 

- Oddělení vyjadřování bylo uzavřeno pro 
osobní kontakt s veřejností. Lidé mohou na-
hlásit požadavek prostřednictvím interneto-
vých stránek vyjadrovani.smvak.cz, nebo přes 
bezplatnou zákaznickou linku 800 292 400. 
Požadavky budou přesměrovány ze zákaznic-
ké linky k technikům oddělení vyjadřování, 
kteří budou do tří dnů kontaktovat zákazníka, 
s nímž příslušnou záležitost vyřeší.

- Pokladna v sídle společnosti v Ostravě–Mari-
ánských Horách bude pro veřejnost uzavřena. 
Lidé mají možnost realizovat platby bezho-
tovostním platebním stykem.

- Prodej vodárenského materiálu v centrálním 
skladu ve Frýdku-Místku byl do odvolání po-
zastaven.

- Služby vodárenské společnosti lze dále objed-
návat přes aplikaci nabidkasluzeb.smvak.cz. 

- Důležité formuláře a dokumenty jsou pro 
zákazníky připraveny ke stažení na interne-
tových stránkách www.smvak.cz, sekce Zá-
kazníci, podsložka Dokumenty ke stažení.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt,  
manažer vnějších vztahů/mluvčí
Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava.
Telefon: 725 500 509
E-mail marek.sibrt@smvak.cz 
www.smvak.cz

Zákaznická centra a obchodní místa SmVaK 
Ostrava do odvolání uzavřena – tisková zpráva
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Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava 
ve změněném režimu – tisková zpráva

Společnost VodoTech, která 
odečítá vodoměry pro zákazníky 
SmVaK Ostrava, v  souvislosti 
s aktuální situací mění prefero-
vaný způsob zjišťování spotřeby vody.

Ostrava 17. 3. 2020 – Společnost VodoTech 
provádí prostřednictvím online terminálů fy-
zické odečty vodoměrů pro Severomoravské 
vodovody a  kanalizace Ostrava především 
v okresech Nový Jičín, Opava, Karviná, Frýdek-
-Místek a v okrajových částech okresu Ostrava. 
V  důsledku šíření nového typu koronaviru 
v České republice se společnost rozhodla z pre-
ventivních důvodů pozastavit fyzické odečty 
v domácnostech svými pracovníky a preferuje 
jiné formy hlášení spotřeby pitné vody.

„Z preventivních důvodů jsme se s ohledem 
na minimalizaci potenciálních rizik rozhodli, 
že naši zaměstnanci nebudou vstupovat do do-
mácností odběratelů, ale budeme preferovat 
řešení, při kterém kontaktujeme odběratele 

telefonicky s žádostí, aby našemu 
zaměstnanci nahlásil stav vodo-
měru. Údaj následně zadáme do 
našeho systému. Dalším alterna-

tivním způsobem nahlášení stavu vodoměru je 
buď telefonicky na bezplatné zákaznické lince 
800 292 400, elektronicky na adresách nabid-
kasluzeb.smvak.cz a  www.vodotech.cz nebo 
prostřednictvím našeho korespondenčního líst-
ku vhozeného do schránek odběratelů. Jako 
odpovědný zaměstnavatel musíme chránit před 
riziky naše zaměstnance. Stejně tak chceme 
vyjít vstříc odběratelům, kteří v současné citlivé 
době mohou negativně vnímat návštěvy ve 
svých domácnostech,“ říká ředitel společnosti 
VodoTech Radek Kaňok.

Zjišťování stavu vodoměrů se ve většině 
případů provádí čtyřikrát ročně podle schvá-
leného harmonogramu, o němž jsou odběra-
telé v dané lokalitě předem informováni.

SmVaK Ostrava a VodoTech

p. Robert Palička roč. 1973
p. Alois Polášek roč. 1947
p. Lumíra Dlouhá roč. 1929
p. Josefa Dostalíková roč. 1934
p. Vladimír Kolek roč. 1956
p. Jiřinka Polášková roč. 1928
p. Marie Husáriková roč. 1931
p. Mojmír Sýkora roč. 1959
p. Jaroslava Adamcová roč. 1949
p. Jaromír Harabiš roč. 1946

Věnujte jim tichou vzpomínku.

Opustili nás…

Bronislava Pavlosková, matrikářka
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Oznámení

Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti obce Stará Ves nad Ondřejnicí oznamuje, že v souvislosti 
s protikoronavirovými opatřeními ruší plánovanou akci Vítání občánků, která se měla 
konat 25. 4. 2020. O náhradním termínu budete včas informováni. 

Mgr. Jana Boháčová, předsedkyně SPOZ

Sběrný dvůr obce Stará Ves n. O.
POZOR!
Sběrný dvůr je po dobu zvýšených bezpečnostních opatření proti koronaviru do odvolání uza-
vřen! Až to situace dovolí, bude dočasně výrazným způsobem rozšířena jeho provozní doba.

Otevírací doba sběrného dvora:

Den Období od 1. dubna  
do 31. října kalendářního roku

Ostatní období 
kalendářního roku

Středa 12.00  -  18.00 hod. 12.00 -  17.00 hod.
Sobota 08.00  - 18.00 hod. 08.00 - 12.00 hod.

Ceník za uložení stavebního odpadu ve sběrném dvoře:

Množství Čistá stavební suť Směsný stavební odpad
kbelík 10 litrů 5 Kč 20 Kč
pytel 20 litrů 10 Kč 30 Kč

vozík 400 litrů 200 Kč 600 Kč
vozík 750 litrů 350 Kč 1.000 Kč

Vážení přátelé sborového zpěvu a folkloru, 
současná krizová situace přivedla výbor našeho spolku k rozhodnutí zrušit 
17. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska. Plánovaný program festivalu je 
nerealizovatelný. Pěvecké sbory a folklorní soubory nepracují, nemohou proto 
zvládnout přípravu vystoupení v dubnu, květnu ani v červnu. Děkujeme vám za dosavadní 
spolupráci při přípravě festivalu a věříme, že v příštím roce, až krize pomine, se budeme 
moci vrátit k plánovaným koncertům.

Marie Matějová, předsedkyně Festivalu Poodří Františka Lýska, z.s. 
Ostrava–Proskovice 25. března 2020

Sběr a svoz objemného odpadu
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do 

sběrných nádob. Objemný odpad lze odevzdávat bezúplatně ve sběrném dvoře.
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Shromažďování biologického odpadu
Biologický odpad je možno odkládat celo-

ročně do velkoobjemových kontejnerů přistave-
ných ve sběrném dvoře.

Fyzické osoby, produkující odpad na katas-
trálním území obce Staré Vsi n. O., mohou od 
1. dubna do 31. října kalendářního roku ukládat 
biologický odpad do velkoobjemových kontejne-
rů přistavených ve sběrném dvoře.

Fyzické osoby jsou povinny roztřídit biolo-
gický odpad na dřevní hmotu a ostatní (listí, 
tráva atd.).

Jednorázové denní maximální množství 
uložení biologického odpadu na fyzickou osobu 
činí vozík 750 litrů.

Jedlé oleje a tuky je možno odevzdat v uza-
vřených PET láhvích ve sběrném dvoře.

Nakládání se stavebním odpadem
Stavebním odpadem se rozumí stavební 

a demoliční odpad. Stavební odpad není odpa-
dem komunálním. Stavební odpad lze použít, 
předat či odstranit pouze zákonem stanoveným 

způsobem (viz zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů – zákon o odpadech).

Stavební odpad mohou fyzické osoby, pro-
dukující odpad na katastrálním území obce Staré 
Vsi n. O., ukládat za úplatu do kontejnerů přista-
vených ve sběrném dvoře. 

Třídění stavebního odpadu:
Čistá stavební suť – cihly, beton (do 30 cm, 

bez armování), obklady, dlažba, omítka, zemina, 
kamení, střešní tašky na bázi betonu, keramiky 
nebo cihly.

Směsný stavební odpad – suť znečištěná 
(papírem, plastem, dřevem, sklem, kovem apod.), 
sádrokarton, umakart, lepenka, izolační mate-
riály. Směsný stavební odpad nesmí obsahovat 
nebezpečné odpady (eternit, výrobky z azbestu, 
skelnou vatu…).

Umístění a počty zvláštních sběrných nádob 
(kontejnerů) na separovaný sběr PET lahví a ná-
pojov ých kartónů, sk la, papíru, šatstva 
a elektroodpadu:

Elektro Šatstvo
Ks l číslo Ks l číslo Ks l číslo

1 1 100 861 1 1 500 8 1 1 100 1 1

1 1 100 993 1 1 500 643 1 1 100
1 1 100 1067 1 1 500 1 1 100
1 1 100

Sportovní 1 1 100

1 1 100 859 1 1 500 6 1 1

Centrum vína 1 1 100 991 1 1 500 9 1 1 100 1

Krmelínská 1 1 100 1068 2 1 100

Pekárna Šeděnka 1 1 100 994 1 1 500 10 1 1 100

Zákostelí 1 1 100 780 2 1 100

1 1 100 1069 1 1 100 1001 1 1 100

1 1 100 1 2 100 1 1 100

4 1 1 100 1 1 100

1 1 100 1071 1 1 100 1 736

1 1 100
1 1 100 992 1 1 500 1 1 100
1 1 100 1 1 100
1 1 100 995 1 2 100 11 1 1 100
1 1 100 1 1 100

7 U Jezu 1 1 100

8 U Myslivny 1 1 100 1 1 100 2 1 100

9 U Mlýna 1 1 100 1070 1 1 500 7 2 1 100

5 U Kaple

6 Košatka u rest. Odra

1 Pod mostem

2

3

U sběrného dvora

Rozmístění a odvozy kontrejnerů ve Staré Vsi n. O., rok 2020 

PET  láhve Sklo Papír

ks ks
úterý a pátek 1 x měsíčně v 1. týdnu středa
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Připomínka narozenin T. G. Masaryka

Pietní akt 

Československá obec legionářská, jednota Ostrava 1
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Pozvánky

FARNÍ TÁBOR 
Od 9. do 16. srpna 2020 

v Blahutovicích 

 

 

 
Pro všechny děti od 1. do 8. třídy 

Cena: 1300 Kč/1 osobu, 1100 Kč/1 osobu (pro členy AI),  900Kč/1 osobu (3 a více sourozenců) 
Přihlášku se zálohou 300 Kč můžete odevzdat do 31. května nebo do naplnění kapacity 

Bližší informace se dozvíte koncem června 

Kontakt: Šárka Vodvářková 
   737 581 617 

 

Přihlášku najdete na: http://www.farnoststaraves.cz/tabor  

Tábor je pořádán ve spolupráci se sdružením Anima Iuventutis, z.s., a podpořen grantem MŠMT.  

V únoru jsme vás informovali o zapojení 
naší školy do celostátního projektu pro dětské 
kolektivy Srdce s láskou darované. Cílem bylo 
věnovat srdce a potěšit někoho, kdo to potře-
buje, podpořit tradiční lidské hodnoty, me-
zilidské vztahy a týmovou spolupráci. Žáci 
školní družiny srdce vyrobili a darovali ro-
dině Paličkových z naší obce a zároveň sym-
bolicky i všem, kteří přišli o člena své rodiny 
při tragédii ve Fakultní nemocnici Ostrava- 
-Poruba.

V rámci tohoto projektu proběhlo i veřejné 
hlasování, které jsme avizovali na školních 
webových stránkách i na stránkách obce. Cel-
kově bylo do této soutěže zapojeno 223 škol 
a odesláno 123 500 hlasů. Z toho 7 382 hlasů 

patřilo našemu srdíčku a tento počet nám při-
nesl neuvěřitelné druhé místo. Děkujeme za 
každý váš hlas a podporu. 

Zúčastněné žáky jistě potěší ceny, které 
obdrží – přívěsky Swarovski, dárky Centro-
pen, hry, sladkosti i medaile. A nás všechny 
dřevěný certifikát pro školu a uveřejnění člán-
ku o naší práci v časopise AGE. 

V současné době probíhá ještě hlasování 
odborné poroty, ale se vší úctou a pokorou – 
my už jsme vyhráli: potěšili jsme ty, kteří to 
potřebovali, a cíl projektu jsme tak splnili na 
100 %. To je pro nás odměna největší…

Mgr. Zuzana Stejskalová, 
 zástupkyně ředitelky ZŠ

Ještě jednou Srdce s láskou darované – aktuálně
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INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE

Pavlína NOVOBILSKÁ
osobní certifikovaný 
realitní makléř

realitynovobilska@gmail.com 
www.realitynovobilska.cz

 777 709 151

POMOC PŘI ŘEŠENÍ VAŠEHO BYDLENÍ

VÁŠ SOUSED
PRO 
VAŠE STAROSTI

REALITY NOVOBILSKÁ

Pronajmu byt 2+1

 ve Staré Vsi  

nad Ondřejnicí,

t. č. 732 829 109



Ze zásahů jednotky dobrovolných hasičů

Likvidace požáru kontejnerů na tříděný odpad

Odchyt pobíhající labuti na I/58 u pálenice

Požár komínu na ulici Ke Kapli



Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi 
a Košatce v 2. čtvrtletí roku 2020

DATUM AKCE MÍSTO POŘADATEL

2.5.2020           Zájezd                                                             Kroměříž                         ZO ČZS Stará Ves

9.5.2020           Pouť v Košatce                                             Kaplička sv. Vendelína   Farnost Stará Ves 

15.5.2020        1. výšlap kolem Staré Vsi                                                                              SPORTVeS

17.5.2020        Poutní zájezd                                                Klášter Porta Coeli       
Předklášteří u Tišnova MO KDU-ČSL Stará Ves                                                                                                

28.5.2020        Zájezd                                                             Lysá Hora                        SpoPVeS

2.6.2020           Škvaření vaječiny                                        Hasičská zbrojnice       SpoPVeS  

5.6.2020           Noc kostelů                                                   Kostel sv. Jana Křtitele   Farnost Stará Ves 

12.-14.6.2020 Zájezd Kondor                                              Velká Fatra                     Kondor

13.6.2020        Dětský den spolků                                      Dětské hřiště u TJ        Starovjáček, TJ, SDH, 
Kondor, KK

28.6.2020        Pouť sv. Jana Křtitele                                 Kostel sv. Jana Křtitele   Farnost Stará Ves

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 950 kusů. Uzávěrka příštího čísla je 14. 6. 2020
Příspěvky zasílejte na email kultura.staraves@gmail.com. Placenou inzerci přijímá obecní úřad. Foto na titulní straně:  

Jaromír Chvostek. Foto uvnitř zpravodaje: Milan Sýkora, Michal Janošek, Jaromír Chvostek, Kateřina Machancová a další autoři. 
Redakční rada: Jaromír Chvostek, Michal Janošek, Marcela Tylečková. Registrováno u MK ČR E 12347. 

Sazba a tisk © KLEINWÄCHTER holding s.r.o.

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

Vzhledem k probíhající pandemii koronaviru prosím 
sledujte aktuální informace k pořádaným akcím.


