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Slovo starosty
Zkusme dodržet nařízení a slunečními
paprsky nabíjejme naše baterie v kruhu svých
blízkých nebo na procházkách po obci.

Vážení spoluobčané,
v tomto období jsme si připomínali nástup
jara, který vrcholí velikonočními svátky. Byla
to vždy příležitost k setkávání a zábavě, zkrátka
oslava. Současná situace boří tradice a vězní nás
v naší obci, v našem okrese. Toto kritérium
přineslo absurdní situaci, že nemůžeme na
procházku ani do Brušperku, Trnávky či
Krmelína. Není to moc příjemné, ale zřejmě
nutné. Co s tím?

Zkusme společně věnovat tichou vzpomínku našim spoluobčanům, kteří boj s virem
nevyhráli.
Zkusme věřit tomu, že neplatí a nebude
platit hláška „Líp už bylo…“
Přeji Vám všem hodně zdraví, elánu a v
rámci možností úsměv na rtech.

Zkusme aspoň trochu věřit tomu, že tato
naše omezení k něčemu budou a snad zákeřný
virus zpomalí nebo zastaví.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Staroveská báchorka: Na covid s humorem
1. Korona nás všechny straší,
i veselé příběhy přináší.
První vir prý vzniknul v Číně,
ten druhý u nás – na dědině.

6. Separujte směsný odpad!
Nám všem zákon praví.
Je to cesta, jak dosáhnout
veřejného zdraví.

2. Tam u sloupu vedle cesty
popelnice stojí.
Její mladá uživatelka
zlodějů se bojí.

7. To, že lupič pod rohožku
různé věci dává,
to se v městě, v paneláku,
obyčejně stává.

3. Láhev petka, jak se říká,
uvnitř jak pero stála.
Paní Marta zvedla víko,
hrozně se pak vylekala.

8. Ale teď, když v popelnici
petka jak pero stála,
to našim ctěným občanům
řádně hlavu zamotává.

4. Kdyby byla položená,
nic to na věci nemění.
Jelikož jak péro stála,
je to špatné znamení.

9. Proto, vážení občané,
pod most petky noste,
aby někoho nenapadly
myšlenky rozumu prosté.

5. Hodně zvířat na tom světě
cestičku si značkuje,
ale láhev v popelnici
zlému nasvědčuje.

Miroslav Hložanka
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Informace ze zámku
ZO vzalo na vědomí toto rozpočtové opatření č. 4/2020 - navýšení částky pro SDH
Košatka o 100 tis. Kč (zakoupení čerpadla)
a pověřilo RO prováděním rozpočtových
opatření s platností do 31. 12. 2020

ZO schválilo Pravidla rozpočtového provizoria obce Stará Ves n. O. na I. čtvrtletí
r. 2021.

Starosta informoval ZO 14. 12. 2020 o plánu aktivit v roce 2021:
Kanalizace 2. etapa (chybí dokončit 9-10 %
kanálu z 13 km, dokončení do dubna, úprava
komunikací do konce června).

ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce
Stará Ves n. O. č. 1/2020 o místním poplatku
z pobytu ve výši 15 Kč za každý započatý den
pobytu a č. 2/2020 o výjimce z dodržování
nočního klidu pro vybrané akce.

Kanalizace 3. etapa – 450 m kanálu ulice
Slunečná (získána dotace 2,8 mil. Kč, kanalizace hotová).

ZO schválilo Darovací smlouvu s Domovem
pro seniory ONDRÁŠ, p. o., Brušperk, ve
výši 15 tis. Kč/rok/os. pro zde umístěné
staroveské občany.

Energetická úspora v ZŠ Stará Ves n. O., do
konce r. 2020 mělo být proinvestováno 20
mil. Kč, skutečnost 7 mil. (podána žádost
o převod 13 mil. Kč do r. 2021).

ZO schválilo udělení mimořádných odměn
vybraným členům zastupitelstva.

Jazyková učebna v ZŠ Stará Ves – dotace cca
5 mil. Kč, součásti stavby je i výměna
výtahu.

ZO schválilo podání žádosti o dotaci „Běžecká a skoková dráha u ZŠ Stará Ves n. O.“
do programu MMR – Program obnovy
a rozvoje venkova.

Sběrný dvůr – odhad ceny stavby 20 mil. Kč,
příslib dotace 16 mil. Kč.

RO schválila nabídku na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
v majetku obce od firma Renomia, a.s.,
Ostrava.

Chodníky v Košatce (od Lubinského mostu
po obchod).
Rekonstrukce vodní nádrže nad zámkem
(Vaňkův rybník) – odhadní cena 1,5 mil. Kč.

RO schválila uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti s fou SmVaK Ostrava a.s., Ostrava-Mariánské Hory, pro stavbu „Stará Ves
n. O., ul. Závodí, U Vody, Petřvaldská – rekonstrukce vodovodu“.

Běžecká dráha u ZŠ Stará Ves n. O. – plánováno podat žádost o dotaci.
Ulice Brušperská - po dokončení kanalizace
je opravena jen provizorně, po vybudování
chodníků se komunikace opraví celá.

RO schválila dodatek ke smlouvě na stavbu
„Stará Ves n. O. – odkanalizování obce
II. etapa“ s fou STASPO, spol. s.r.o., O.-Radvanice (změna termínu dokončení díla do
30. 6. 2021).

					
ZO schválilo Střednědobý finanční výhled
obce na r. 2022–2023: r. 2022 příjmy 53
mil. Kč, výdaje 49.732.820 Kč, r. 2023 příjmy
56 mil. Kč, výdaje 52.732.820 Kč.

RO schválila Smlouvu o poskytování pečovatelských služeb s fou Centrum sociálních
služeb Ostrava, o. p. s., O.-Mariánské Hory,
pro občany se sníženou soběstačností a rodinám s dětmi (doplatek obce 68 Kč/hod.).

ZO schválilo směnu pozemků na ul. Okružní
pro výstavbu kanalizace.
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Ve výdajích jsou to (z větších položek):

RO schválila žádost o pronájem ½ místnosti
č. 203 v zámku pro provozování fotografického ateliéru se zaměřením na portrétní
a figurální fotografii.

úprava asfa ltového pov rchu na u lici
Slunečná
projektová dokumentace chodníku na ulici
Brušperská
chodník Stará Ves – Košatka (vydáno záporné stanovisko Městských lesů Ostrava)
výstavba chodníku v Košatce
kanalizace II. etapa – dokončení do 30. 6.
2021 včetně opravy povrchů komunikací
rekonstrukce rybníku nad zámkem – podle
přiznání dotace
úprava odtokových poměrů na Horním
konci obce (probíhají projekční práce)
energetická náročnost ZŠ (celkově 32 mil. Kč
– výměna oken, zateplení, výměna střešní
krytiny, kotelny), plánované ukončení
31. 5. 2021; v loňském roce bylo u ZŠ vybudováno hřiště s umělým povrchem, posilovna, dětské hřiště a venkovní jazyková učebna, v letošním roce by měla být vybudována
atletická dráha.

RO schválila rozpočtové opatření č. 5/2020
(příjmy doplatek dotace na přeshraniční
spolupráci 363.350,25 Kč, zateplení školy
čerpání 6.411.098,47 Kč, odkanalizování
ul. Sluneční – čerpání 1.560.920,87 Kč /
výdaje navýšení mzdových prostředků
a rekonstrukce sklepních prostor zámku
– 232 tis. Kč).
RO schválila prodloužení smluv k dozorům
na stavbu „Stará Ves n. O. – odkanalizování
obce, II. etapa“ do 30. 6. 2021.
RO rozhodla o výběru nabídky na akci
„Chodníky Košatka nad Odrou“ ve prospěch
f y INGDOP s.r.o., Va lašské Meziříčí
(6.945.674,17 Kč bez DPH).
RO schválila rozbor hospodaření Obecní
knihovny ve Staré Vsi n. O. a Košatce za r.
2020 a návrh rozpočtu na r. 2021.

Další plánované akce:
vybavení knihovny – 2 mil. Kč
opravy obecního majetku – na poště výměna
oken, oprava zdravotního střediska
oprava zábradlí kolem řeky Ondřejnice
výstavba nového sběrného dvora
dotace spolkům v obci

RO schválila zadání studií na projekty zdravotního střediska a mateřské školy.
Starosta obce v rámci schvalování návrhu
rozpočtu na rok 2021 (daňové příjmy byly
sníženy o 5 procent) seznámil rámcově přítomné na ZO 15. 3. 2021 s dotacemi, které obec
obdržela či obdrží, a s plánovanými akcemi.
Jednalo se o:

					
ZO schválilo rozpočet obce Stará Ves n. O.
pro rok 2021 – příjmy 106 476 150,00 Kč,
výdaje 130 897 466,00 Kč, saldo -24 421
316,00 Kč.

vyúčtování dotace na zámek (dotace z Krajského úřadu MSK) – doplatek z roku 2020
činil 750 tis. Kč
snížení energetické náročnosti ZŠ (20
mil. Kč), v r. 2020 jsme vyčerpáno 6,5
mil. Kč, zbytek v r. 2021
kanalizaci na ulici Slunečná
chodníky v Košatce – 3 mil. Kč
kanalizaci II. etapa – 16,5 mil. Kč
jazykovou laboratoř v ZŠ – 4,1 mil. Kč
sběrný dvůr 15,5 mil. Kč
dotaci na zámek – prostory v druhém
patře

ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. 5/2020.
ZO schválilo dodatek k Zásadám pro tvorbu
a používání finančních prostředků sociálního fondu zaměstnanců Obce Stará Ves
n. O.
ZO schválilo smlouvu o úvěru do 40 mil. Kč
s Komerční bankou a.s., Praha 1 k zajištění
financování dotačních akcí.
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- vojenské radary). Zahájení 1. 6., ukončení
do 30. 9. 2021.

ZO rozhodlo o nabytí staveb „Realizace společných zařízení Košatka nad Odrou – polní
cesta C11“ (účetní hodnota 7 058 143,70 Kč
vč. DPH) a „Realizace společných zařízení
Brušperk – Stará Ves n. O. – polní cesta C4“
(4 413 603,46 Kč vč. DPH) od České republiky
– Státní pozemkový úřad, Praha 3, do
majetku obce.

ZO schválilo Darovací smlouvu s TJ Sokol
Košatka na pozemky sportovišť v k. ú.
Košatka nad Odrou, podmínkou pro převod
je doživotní užívání pozemků Tělocvičnou
jednotou Sokol Košatka.
Starosta informoval ZO o zájmu k využití
bývalého obchodu v Košatce pro umístění
řeznictví vč. prodejny s masem a základními
potravinami.

Starosta informoval ZO, že Státní pozemkový úřad získal finanční prostředky na
v ýstavbu polní cesty C2D (ul. K Trní

Výstavba kanalizace se blíží k cíli
Stavba II. etapy výstavby splaškové kanalizace
v naší obci přichází do závěrečné fáze. Za předpokladu, že k 30. červnu tohoto roku bude stavba
řádně dokončena, bude neprodleně zahájena
kolaudace dokončené stavby. Teprve s vydáním
kolaudačního rozhodnutí (pravděpodobně do
konce září) bude moci být zahájena 2. fáze projektu, tedy domovní přípojky – neveřejná část.

Pokud o naši bezplatnou službu neprojevíte
zájem do 30. 4. 2021, budeme předpokládat, že
jste se rozhodli si povolení ke stavbě domovní
přípojky vyřídit sami.

Stavba domovní přípojky začíná revizní
šachticí a končí napojením na domovní rozvody.
Její realizace je plně hrazena vlastníkem nemovitosti. Domovní přípojku je nutné v souladu se
stavebním zákonem povolit formou územního
souhlasu. K tomuto nezbytnému kroku je třeba
několik administrativních úkonů, které mohou
být pro osoby neznalé této problematiky obtížné
a také časově náročné. Obecní úřad vám tedy
nabízí pomocnou ruku a v případě vašeho
zájmu vám na základě plné moci tyto záležitosti pomůže vyřešit. Formuláře plné moci jsou
k dispozici na Obecním úřadě ve Staré Vsi n. O.
nebo v sekci Ke stažení na webových stránkách
obce www.staraves.cz. Po podpisu plné moci ji
prosím doručte v úředních hodinách na sekretariát obecního úřadu. V případě, že má vaše
nemovitost více vlastníků, je nutno poskytnout
plnou moc za každého vlastníka samostatně.

- Plná moc vlastníka nemovitosti pro zastupování obcí

Informace k podání žádosti o územní souhlas,
kanalizační přípojky Stará Ves nad Ondřejnicí
Co zajistí vlastník nemovitosti – žadatel:

Co zajistí obecní úřad:
- Pověření k zastupování oprávněné osoby
k vyřizování náležitostí kanalizačních přípojek (v originále).
- Oznámení záměru (příloha č. 7 k vyhlášce
č. 503/2006 Sb.), včetně všech příloh a technické zprávy s podmínkami z vyjádření.
- Situační výkres kanalizační přípojky s vyznačením odstupu od sousedních pozemků
(vzdálenost musí být větší než 2 m). Výkres
musí splňovat podmínky vydaných vyjádření. V případě vzdálenosti menší než 2 m
nebo v případě umístění přípojky na cizím
pozemku je nutný souhlas majitele tohoto
pozemku. Situační výkres musí být podepsán majitelem (majiteli) připojovaných
nemovitostí a dále pozemků, které jsou ve
vzdálenosti menší než 2 m, případně přes
které přípojka vede.

Podrobnější informace můžete získat na tel.
č. 725 705 723 – p. Tomáš Daněk a tel. č. 601 383
937 – p. Luděk Palička.
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Podpisy na předmětném výkresu si zajistí
každý majitel samostatně, včetně souhlasů
majitelů dotčených pozemků. Situační výkresy
budou k dispozici na obecním úřadě, termín
bude upřesněn dle zájmu občanů o vyřizování
jednotlivých přípojek.
- Podélný profil kanalizační přípojky v případě
blízkosti vodovodní přípojky.

7. GRID Services (plynárny) - nejdříve existence sítí a následně vyjádření k územnímu
souhlasu.
8. CETIN.
9. Telco Pro services, a.s.
10. ČEZ ICT services, a.s.
Po zajištění všech požadovaných úkonů
bude podána žádost na stavební úřad o vydání
územního souhlasu.

Požadovaná vyjádření (zajistí obecní úřad):

Po vydání územního souhlasu stavebním
úřadem:

1. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, souhlas obce
jako vlastníka inženýrských sítí.
2. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, souhlas obce
jako silničního správního úřadu.
3. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, souhlas obce
jako majitele kanalizace pro napojení, souhlas
obce s napojením kanalizační přípojky na
kanalizační řád.
4. Ministerstvo obrany, sekce nakládání
s majetkem.
5. SmVaK Ostrava a.s., nejdříve existence sítí
a následně vyjádření k územnímu souhlasu.
6. ČEZ Distribuce, nejdříve existence sítí
a následně vyjádření k územnímu souhlasu,
včetně žádosti o činnosti v ochranném
pásmu, pokud k němu dojde.

- Vlastník nemovitosti uzavře s obcí Stará Ves
nad Ondřejnicí Smlouvu o odvádění a čištění
odpadních vod.
- Vlastník nemovitosti vyzve Obecní úřad ve
Staré Vsi n. O. k převzetí domovní přípojky
před záhozem a zajištění fotodokumentace.
Upozorňujeme, že se jedná výhradně
o napojení splaškových vod. Do splaškové
kanalizace je zakázáno napojovat dešťové vody.
Ing. Dalibor Dvořák
Tomáš Daněk, pověřený pracovník OÚ
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Tříkrálové pokladničky jsou sečteny
Na tomto místě vás každoročně informujeme
o výsledku Tříkrálové sbírky. Nejinak je to i letos,
i když samotná sbírka probíhala a stále probíhá
jinak. Do poslední chvíle jsme věřili, že za vámi
budeme moci přijít osobně, popřát vám Boží
požehnání v novém roce a poprosit o finanční
příspěvek na naše záměry. Epidemiologická
situace a vládní opatření však naše setkání s vámi
neumožnila. Novinkou proto letos byly tzv.
statické pokladničky, které jsme mohli umístit
v obchodech, na úřadech, poštách, lékárnách,
kostelích… Děkujeme všem, kteří nám umístění
pokladniček umožnili, i vám všem, kdo jste si
cestu k pokladničce našli a svým finančním
příspěvkem nás podpořili.

2021
Pokladnička č. 1
Pokladnička č. 2
Pokladnička č. 3
Pokladnička č. 4

8-015/87 5 500 Kč
8-015/88
7 747 Kč
8-015/89 10 000 Kč
8-015/90 9 200 Kč

Vybráno celkem 		

32 447 Kč

Zkontrolováno na OÚ
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 22. 1. 2021

požehnání a také přispět do on-line kasičky, a to
až do 30. dubna. Průběžně zde také zveřejňujeme
výnos on-line kasičky. Ten k dnešnímu dni
(26. 3.) činí 157.574 Kč.

Další novinkou letošní sbírky je on-line
koleda.

Věřte, že si veškeré vaší podpory vážíme a ze
srdce vám děkujeme.

Na našich webových stránkách – www.
studenka.charita.cz můžete přivítat virtuální Tři
krále a zazpívat si s nimi koledu, přijmout on-line

Jarmila Pomikálková

Už tam budem?
Vážení přátelé staroveské školy,

Máme mezi sebou šikovné žáky. Proto budeme
velice rádi, až se nám do školy vrátí a tyto vyrobené učebnice budou moci sami v kolektivu
vyzkoušet a použít.

na tuto otázku, kterou slyším v poslední době
velmi často a právě v tomto hovorovém tvaru,
mám hned 3 odpovědi.

Takže odpověď na tuto otázku je v tuto chvíli
nejasná. Záleží na rozhodnutí vyšší moci a epidemiologické situaci.

Už tam budem? – jsou otázky dětí, kdy se
opět vrátí do školy. Odpověď je velice těžká.
Stále pokračujeme v distanční výuce, a to už i s
žáky 1. a 2. ročníku. Všichni se snaží, někdo je
aktivnější, jiný méně. Snažíme se žáky, zejména
starších ročníků, stále motivovat. Jejich odluka
od kolektivu je však již moc dlouhá. Žáci se nejen
učí, ale také pracují na projektech, které spojují
více předmětů. Vzpomenu například práci
žáků 2. stupně, kteří měli v zeměpise odevzdat
lapbook, v překladu interaktivní učebnici na
zvolené téma. Některé výtvory nám však vyrazily
dech. Byli jsme velice překvapeni, jakou fantazii
žáci ve svých dílech uplatnili. Interaktivní znamená, že kniha obsahuje hry, přiřazovací prvky.

Už tam budem? – už jsme tam byli. Naši žáci
8. třídy Barča Čejková, Hanka Pindurová, Honza
Bohoněk, Filip Janošec a Vojta Koval se společně
s p. uč. Boháčovou zúčastnili v této nelehké době
televizní soutěže právě s tímto názvem. Natáčení proběhlo dne 23. 2. 2021 bez sebemenších
problémů. Všichni si to náramně užili, vše bylo
zábavné a napínavé. I když nevyhráli, byť jen
o kousíček, patří jim obrovská pochvala a poděkování. Zájemci mohou tuto soutěž zhlédnout 2.
dubna 2021 na „Déčku”. Při distanční výuce se
rovněž žáci zapojují do soutěží, kde je hlavním
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Nová jazyková učebna

motorem logické myšlení a selský rozum.
Jedná se o mezinárodní soutěže přírodovědný
a matematický Klokan. Nejúspěšnější řešitelé
přírodovědného Klokana ve škole byli Veronika
Slaná a Jan Bohoněk (žáci 8. třídy) a Dominik
Chalupa (žák 9. třídy). Výsledky matematického
Klokana v tuto chvíli ještě nejsou známy.

práce na střeše a fasádě budovy, a tak se vám
bude škola pomalu odkrývat ve své nové podobě
a kráse. V současnosti také probíhá rekonstrukce
a výměna kotlů v kotelně. Děkuji všem, kteří se
na těchto pracích podíleli a podílejí. Zejména
mým správním zaměstnancům, kteří už se těší
na běžný nepořádek po výuce, a také kuchařkám,
které i za takto obtížných podmínek stále vaří,
v této době zejména pro cizí strávníky.

Už tam budem?
Blížíme se k cíli, tím myslím rekonstrukci
nové budovy školní. Chodby jsou sice prázdné,
ale ve škole se pilně pracuje. Ve třetím patře
vznikla zcela nová jazyková učebna a došlo
také k výměně výtahu. Ve druhém patře jsme
již provedli novou výmalbu. V 1. patře jsme
zrekonstruovali školní knihovnu, která nyní
disponuje větším prostorem. Ve vestibulu
jsme obnovili část podlahy. Pilně se pracuje na
dokončení projektu zateplení školní budovy.
Všechna okna jsou již vyměněná, probíhají

Na závěr mi dovolte poděkovat všem rodičům a prarodičům, kteří pomáhají svým dětem
zvládat školní výuku. Velice si vaší práce ceníme,
neboť dobře víme, že to není lehké věnovat se
dětem a zároveň pracovat. Také pro nás je to
vyčerpávající, ale všichni se snažíme s touto
dobou vypořádat.
Přeji vám všem hodně zdraví.
Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy
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„Pana faráři, stavte se, prosím,
k nám na chvilku, jestli máte čas.“
Drazí přátelé,
netradičně začínám toto malé okénko ze
života farnosti větou, kterou občas slýchávám
od lidí z naší obce. A musím se přiznat, že tuto
větu slyším vždy rád a velmi si jí vážím.
Prožíváme už přes rok období, které bychom
už měli nejraději všichni za sebou. Snad všichni
toužíme po normálním setkávání, úsměvech
bez roušek, kultuře, sportu a hlavně životě bez
neustálého strachu o zdraví druhých a své.
A řekl bych, že jedna z nejbolestnějších věcí je
mj. i prožívání mnohem větší samoty a izolace
– zejména starších lidí. O to více si cením, když
najde někdo odvahu a zavolá, že by potřeboval
nějakým způsobem pomoci, nebo se rád aspoň
na chvilku viděl a třeba jen povykládal (a nemusí
vůbec jít o nějaká duchovní témata, a už vůbec
ne otázky typu „kdy naposledy byl člověk v kostele“, jak mohou mít občas lidé strach, že to bude
první věcí, o kterou se farář bude zajímat).
S týmem z fary od prosince párkrát za
týden sloužíme v nedalekém Hospici sv. Lukáše
a vnímám, jaké bohatství je i v krátkém setkání
s lidmi, kteří prožívají podobnou samotu.
Návštěva kněze (a mnozí z těch klientů vlastně
ani neví, že jsem knězem) neznamená, že se
člověk nachází na pokraji života (i když v hospici
to v mnoha případech tak bývá). Jde na prvním
místě o lidské setkání, které asi každému z nás
v tomto čase chybí.

A tak když takhle sloužíme v hospici, kde
jsou lidé, které neznáme, o to více chci jednoduše nabídnout něco podobného v naší obci, ve
které se přece jen známe více a žijeme společně.
Život kněze není jen o sezení a vykládání na
návštěvách (pro to bych se ani knězem nestal),
ale o snaze žít v blízkosti Boha a lidí, a to nejen
těch „kostelových“. Nebojte se ozvat!

Malé ohlédnutí
Co se týče ohlédnutí za předcházejícím
obdobím, chtěl bych moc poděkovat za
veškerou podporu Třikrálové sbírky, která
letos proběhla netradiční formou kasiček na
zámku a na faře (příp. v kostele). Touto formou se vybralo 32 447 Kč. K tomu je potřeba
ještě připočíst dary, které jste zaslali na účet

sbírky (celkovou částku zaslanou online
ze Staré Vsi a Košatky není možné získat,
Charita Studénka, pod kterou spadáme, zná
celkovou sumu, která činí pro naši oblast
154 573 Kč). Všem ještě jednou velké díky.
Celkové výsledky je možné zhlédnout na
stránkách www.trikralovasbirka.cz/vysledky.
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A co je před námi
Při pohledu do budoucna, pevně věřím, že
v jakémsi omezeném režimu budeme moci prožít v kostele velikonoční svátky (podobně jako se
podařilo v rámci možností slavit Vánoce). Stejně
tak doufám, že 28. května bude opět nějakým
způsobem možné uspořádat po dvou letech
nějakou formou Noc kostelů, stejně jako následující neděli první svaté přijímání ve farnosti.

měsíce května.
Ze stavebních plánů: rádi bychom v tomto
roce dokončili opravu zídky kolem bývalého
hřbitova a začali s úpravou prostranství kolem
kostela. Ve hře pořád zůstává stavba Komunitního centra vedle fary. Více informací zveřejníme, až bude všechno definitivní.
Přeji nám všem hodně síly, zdraví, trpělivosti
a naděje – té NADĚJE, která se o velikonočních
svátcích, ale i v jarním probouzejícím se životě,
každého z nás nějak dotýká.

Co se týče léta, máme naplánováno několik
již tradičních táborů, které probíhají na DSM
řadu let a jejich přehled můžete vidět na webových stránkách dsm.doo.cz. S týmem jsme se
rozhodli rovněž letos uspořádat „Příměstský
tábor“, a to v týdnu od 26. července. Plakátky,
informace a možnost přihlašování začne během

Srdečně vás zdraví a modlí se za vás
o. Jan s farníky a týmem z fary.

Hezký den milí spoluobčané,
v dnešním příspěvku nebudu raději psát
o tom, co bylo, ale co nás čeká. Sice nikdo z nás
neví, jaká bude situace v létě, ale my budeme
připraveni. Nejprve něco o naší akci - Jarní
Toulání. Situace nám nedovolí akci uspořádat
v klasickém jarním termínu, proto bude Toulání
s Kondorem přesunuto na podzim.

vše celé dopadne. Na turnusech jsou poslední
volná místa, tak neváhejte své ratolesti přihlásit. Pro více informací sledujte naše stránky
www.kondorsv.com.
Jednou z našich dalších aktivit jsou zájezdy.
Pokud to situace dovolí, tak by mohl být snad
jeden v září. Programy jsou naplánovány z loňského roku.

Pevně věříme, že se situace zlepší a budeme
moci uspořádat naše letní tábory. Přípravy všech
turnusů jsou v plném proudu, vedoucí vymýšlejí
programy a všichni se chystáme na případná
zvýšená hygienická opatření. Uvidíme, jak to

Přeji všem pevné zdraví.
David Ulrich, vedoucí skupiny Kondor

Starovjáček slaví kulatiny
Ovšem kvůli aktuální nehezké situaci je herna
opět zavřená, ale věříme, že s příchodem jara
se situace uklidní, a taky doufáme, že už to tak
bude napořád.

Jak už asi tušíte, loňský rok k nám všem nebyl příliš shovívavý a na akce byl opravdu velmi
chudý, ale i přes to se nám podařilo v červnu
uspořádat alespoň Dětský den. Doufaly jsme,
že rok 2021 bude lepší, ale zatím se to jeví ne
příliš pozitivně. Jelikož jsme se stále s dětmi
a rodiči nemohli potkávat, rozběhly jsme v únoru akci „Půjč si klíče“, kdy si skalní maminky
mohly zarezervovat hernu přes Facebook individuálně, na určitou hodinu, a klíče si zapůjčit.

Především bych vás ale chtěla informovat
o tom, že Starovjáček letos slaví kulatiny a dne
21. 3. 2021 to bylo přesně 10 let od jeho slavnostního otevření. Velmi nás mrzí, že Starovjáčku momentálně nemůžeme uspořádat velkou oslavu, ale pevně doufáme, že si to budeme
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moci vynahradit třeba v létě. K desátému výročí
jsme požádaly i Hanu Šíchovou, jednu ze zakládajících maminek, o krátký text, který je
přiložený níže. Také přidáváme pár hezkých
fotek ze slavnostního otevření a ze společných
šťastných chvilek z doby před 10 lety, kdy byl
Starovjáček ještě v plenkách. Teď už nám jde
pomalu do puberty a věříme, že se nám jej přes
všechny překážky a nástrahy podaří dovést až
do dospělosti a dál. :-)

Je to už více než deset let, co jsem na
cvičení pro děti, které probíhalo v „sokolské“ tělocvičně, potkala maminku Adélu,
se kterou jsme měly stejný nápad. Měly
jsme pocit, že bychom ve Staré Vsi mohly
založit místo, kde bychom se mohly
s našimi dětmi potkávat. Zpočátku jsme
na obci nebudily dost důvěry – vždyť kdo
by chtěl někam chodit, když každý má
zahradu! Ale nakonec jsme v obecním
úřadu našly silného partnera, který nám
poskytl jak místo, tak fond na provoz.
Začaly jsme vymýšlet, budovat, žádat
o granty, a hlavně se potkávat! Přátelství
na celý život jsme nenašly mezi sebou jen
my, ale také naše děti. Ano, některé akce
byly skromné; účastnily se především
zakládající rodiny, ale některé byly
navštěvované i řadou ostatních rodin
s dětmi. A pro ty tady Starovjáček – dnes
již desetiletý - stále je! Služební maminky
se obnovily podle toho, jak plyne život:
mnohé začaly pracovat, ale nové přešly na
mateřskou dovolenou a mají čas, a především chuť, udělat něco pro své děti a také
pro naši komunitu. Mám obrovskou
radost z toho, že se další vlna maminek
pustila do provozu rodinného centra a že
Starovjáček i v této zvláštní době může
oslavit svých krásných 10 let!

Tereza Sýkorová

Přejme mu mnoho šťastných dětí
i maminek!
Hana Šíchová
Drakiáda (asi 2012)

Neodešli, jen nás předešli – Libuše Domanínská
naučili milovat Slávii, a to tak, že už ve dvou
letech na otázku, kdo je nejlepší fotbalista, odpovídal, že František Veselý, vynikající hráč
zmíněného klubu. A dárci, manželé Vyčichlovi,
neboť tak znělo jejich příjmení, byli příznivci
fotbalistů z pražského Edenu.

Na poličce nad psacím stolem mě každé ráno
vítá malá dřevěná postavička fotbalisty pražské
Slávie. A pohled na ni mi přináší vzpomínku
na operní pěvkyni, dlouholetou členku pražského Národního divadla Libuši Domanínskou.
Ona byla dávno, hodně dávno dárcem figurky.
Bylo to v roce 1975, kdy jsem s ní dělal rozhovor
pro časopis Kultura. Malého slávistu mi vlastně
dala pro prvorozeného syna Jana, kterého jsme

Důvodem tehdejší návštěvy u paní Domanínské v Rybné ulici nedaleko Staroměstského
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dělala jen technická cvičení. Proto byla paní
profesorce za vše vděčná.

náměstí byly její narozeniny, ale hlavně její
práce. Práce, která vzešla ze záliby a ta se zrodila
už v dětství v Domaníně na Slovácku. Odtud
taky vzešel její pseudonym Domanínská. Původně se jmenovala Klobásková, po svatbě s panem Jaroslavem pak Vyčichlová. Pro zajímavost
– slečna Libuše se vdávala v kroji a ten si pak
oblékla ještě mnohokrát, pokud se nepletu, tak
třeba o osmdesátinách, které slavila ve svém
Domaníně. K pseudonymu se odhodlala až
poté, když po jednom vystoupení zaslechla
uštěpačné poznámky právě na příjmení
Klobásková-Vyčichlová.

Cesta studentky však nebyla jednoduchá.
Druhá světová válka, totální nasazení, a až po
konci války přichází nabídka z Janáčkovy opery
v Brně. Tu paní Domanínská přijala, a proto
pátý a šestý ročník konzervatoře dokončila jako
mimořádná posluchačka. Její první rolí byla
Blaženka ve Smetanově Tajemství. Po ní následovalo čtyřicet velkých rolí a na osm set představení. Ráda vzpomínala na spolupráci s dirigenty Chalabalou, Bakalou, Balatkou, Jílkem
a řadou dalších.

V Domaníně se narodili
rodiče paní Domanínské,
žili tam i její „stařečkové“,
jak pojmenovala své prarodiče. Ona se narodila v Brně-Králově Poli. Svou uměleckou kariéru začínala jako
mnoho jiných už od dětství.
Kromě zpěvu se věnovala
i baletu nebo hře na housle.
Jako dítě zpívala i v Lánech
panu prezidentovi Masarykovi. Všechno ale začalo
v Košicích, kde prožila část
dětství. Tam vystupovala i v
divadle a jako pětiletá zpívala ukolébavky z Hubičky.
Ty ji provázely celý život.
A kdy se rozhodla věnovat
se zpěvu coby profesi? Prozradila mi, že měla
sice touhu stát se lékařkou, ale protože se u nich
doma zpívalo a muzicírovalo, zpěv zvítězil.

V roce 1955 přichází do
pražského Národního divadla, kde působila až do
roku 1990, kdy ukončila
svoji velice bohatou uměleckou kariéru. Zpívala nejen u nás, ale znali ji i diváci
v Rakousku, Holandsku,
Anglii, Itálii, Argentině,
v Sovětském svazu, Německu, ve Španělsku, ve Finsku. A le nejraději byla
doma, mezi svými kolegy
pěvci jako byli Beno Blachut, Ivo Žídek, Marta Krásová, Eduard Haken, Marie
Podvalová, Milada Šubrtová a řada dalších. Své zkušenost i ráda předáva la
i mladším začínajícím pěvcům, spolupracovala
s tehdejším Československým rozhlasem
i Československou televizí, nahrávala na gramofonové desky. Byla naší první operní pěvkyní, která zpívala v přímém televizním přenosu. Bylo to v roce 1955 z pra ž ského
Rudolfina.

Následovalo studium na brněnské konzervatoři a paní Domanínská vzpomínala na jeho
začátky. Poznamenala, že i když si mnozí lidé
myslí, že její hlas je přirozený, že se s ním narodila, je to omyl. Na konzervatoři ji vedli jako
kontraalt a profesoři se hádali, jestli má smysl
s jejím hlasem něco dělat. Z prvního ročníku ji
málem vyhodili. Ale díky profesorce Haně Pírkové se tak nestalo. Ta totiž tvrdila, že posluchačka nemá alt, ale soprán a dva roky s ní

Paní Libuše Domanínská obdržela za svého
života řadu ocenění, to poslední, Cenu Thálie
za celoživotní mistrovství, v roce 1997. Předešla
nás letos v únoru ve věku 96 let.
Radoslav Mácha
13

SStaroveský zpravodaj
Davy turistů mohou na horách třídit odpady
do speciálních třikošů
České a moravské
hory v posledních týdnech
zaplavily davy návštěvníků a turistů. Bohužel
například v Krkonoších
a Beskydech po některých
zůstává velké množství
odpadu odhozené mimo
kontejnery a koše. To
i přesto, že lidé mohou
v mnoha horských střediscích odpady nově třídit
do speciálních třikošů
přistavených u parkovišť,
výchozích míst na túry
nebo u výdejních okének.
Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo v horských resortech od loňského roku
síť tradičních velkých
barevných kontejnerů na
třídění odpadů. Menší
speciální koše na plasty,
papír a směsný odpad jsou díky projektu společnosti EKO-KOM s názvem Třídíme na sněhu
umístěny přesně tam, kde vzniká odpad z obalů,
ale kam se zároveň nedostanou těžká svozová
auta. Tříděný odpad z třikošů je tak svážen ve
spolupráci s lyžařskými areály například skútry
nebo rolbami.

v Krušných horách, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale také v Novém
Městě na Moravě.
Ředitel komunikace autorizované obalové
společnosti EKO-KOM si chování zodpovědných třídících návštěvníků hor zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů v českých a moravských
horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do
provozu již do nich lidé vytřídili přes dvacet
dva tun plastů a papíru. Očekáváme však ještě
větší zájem, protože jakmile to epidemiologická
situace dovolí, podpoříme třídění v zimních areálech promo akcemi a brožurkami v infocentrech
a pokladnách. Zájemci již nyní najdou informace
o třídění na horách na Facebooku, Instagramu
a webu tridimenasnehu.cz.“

Třikoše mají samy o sobě motivovat ke
třídění odpadů, protože jsou téměř celé včetně
výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných
plastů. Jejich patentovaná konstrukce je navíc
vyrobena tak, aby odolala náročným zimním
horským klimatickým podmínkám. Před
uvedením do provozu byly pilotně testovány
například na krkonošské Černé hoře nebo na
hoře Slamník v resortu Dolní Morava. V současnosti mohou návštěvníci využívat třikoše
kromě Krkonoš a Králického Sněžníku také

Tisková zpráva, 14. ledna 2021
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Pátráme po krajových odrůdách ovoce
V posledních letech se do
popředí zájmu dostávají odrůdy
ovoce, které v našich zahradách
a sadech rostly již před mnoha
desítkami let. Čím dál častěji
můžeme slyšet o vesnicích, ve
kterých proběhla výsadba těchto
odrůd, dočteme se o jejich širokém využití v nejrůznějších médiích a některé z nich si už dokonce můžeme zakoupit i v
ovocných školkách. Možná si
říkáte, co takový „boom“ starých a krajových odrůd způsobilo. Které odrůdy mezi ně vlastně ř ad í me? Ja ko „ st a rou“
Malinové hornokrajské
odrůdu můžeme nazvat takovou, která vznikla před 2. světovou válkou.
znali mnoho odrůd, které byly nazývány más„Krajová“ odrůda je pak taková, která má úzký
lovkami a byly vynikající pro přímý konzum,
vztah k místu svého vzniku, kde byla velmi
ale také „Ovesňačky“, „Žitůvky“ či „Krvavky“,
rozšířena, v jiných částech republiky ji však
jež byly sice drobné a dnešního konzumenta by
často nenajdeme. Typickými krajovými odrůzřejmě neuspokojily, pro své aroma se však nejdami jsou například ´Jadernička moravská´ či
lépe hodily pro výrobu pálenek. Tímto se do´Malinové holovouské´. V čem spočívají výhody
stáváme k dalšímu důvodu, proč tyto odrůdy
těchto odrůd a proč je znovu vysazovat? Jestli
pěstovat – jejich všestranné využití. Mnohé
byly tyto odrůdy tak kvalitní, proč se přestaly
z nich třeba vzhledem nevynikaly, daly se však
pěstovat? Není jejich opětovné vysazování pouvýborně použít do štrúdlů, jiné pak na povidla,
ze obnovováním něčeho, co bylo již dávno
sušení, mošt či na již zmiňovanou pálenku,
překonáno?
další zase vydržely bez ztráty kvality až do nové
úrody. Velkým kladem těchto odrůd je také to,
že jsou osvědčené v místních podmínkách
Proč zachraňovat staré odrůdy?
a jsou vhodné i pro pěstování na vyšších kmenDůvodů, proč tyto odrůdy stojí za záchranu,
ných tvarech, hodí se tedy také do sadů či alejí.
je mnoho. Prvním z nich je udržování variabiVelice důležité je také zachovávání co nejširšího
lity. Mnozí z vás si jistě vzpomenou, že kdysi
genofondu. Mnohé z moderních odrůd vznikají
platilo – co odrůda, to originální chuť. Tyto
křížením stále stejných odrůd, což může do
rozdíly se často promítaly i do jejich pojmenobudoucna přinést velké problémy. Typickým
vání, kdy lidem jejich chuť často připomínala
příkladem jsou slivoně a ´virové neštovice pecjiné, mnohdy exotické ovoce. Pěstovalo se ´Bakovin´, známé též jako „šarka švestek“. Ještě
nánové zimní´, ´Citrónové zimní´, ´Malinové
v polovině 20. století byla tato choroba na našem
hornokrajské´ či ´Ananasová reneta´, kdy právě
území vzácná, během několika desetiletí však
chuť nejrůznějších renet (např. ´Baumannova´,
téměř zlikvidovala původní porosty pravých
´Bleinheimská´, ´Coxova´, ´Kmínová´, ´Kožešvestek. Pokud se podobně závažná choroba
ná´, ´Sudetská´) byla vyhlášená. U hrušní jsme
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objeví i v budoucnu, a to u jakéhokoli ovocného
druhu, dá se předpokládat, že když bude genofond dostatečně široký, najdou se mezi odrůdami takové, které jí budou odolávat.

Ano, pokud v ideální ovocnářské oblasti velkopěstitel nasadí sad některé z nových odrůd,
a sad například z ´Jaderničky moravské´, kterým bude poskytovat péči 365 dní v roce, přinese mu nová odrůda lepší hektarový výnos.
Na druhou stranu, pokud vysadíme novou
odrůdu do ovocnářsky méně příznivé oblasti,
jakou je třeba náš region, často v ní nová odrůda
živoří, zatímco stará pravidelně plodí. Je tedy
téměř jisté, že se staré a krajové odrůdy nebudou masivně vracet do produkčních výsadeb,
mohou však být velice podstatné pro malopěstitele a samozásobitelství, zvlášť dnes, když si
začínáme uvědomovat, že vlastní ovoce je lepší
než 25x chemicky ošetřené plody putující přes
celou Evropu.

Proč vlastně mizí?

Jak je tedy možné, že i přes všechny tyto
klady jsou některé ze starých a krajových odrůd
na pokraji vyhynutí? Nové odrůdy jsou šlechtěny podle požadavků velkopěstitelů. Ti vyžadují takové sorty, které budou poskytovat bohatou úrodu vzhledově krásných plodů a budou
dobře zvládat transport. To nové odrůdy splňují
a ty původní v tomto ohledu překonávají, je
však potřeba dodat jednu věc – nové odrůdy
svého potenciálu často dosahují pouze v ideálních podmínkách a při maximální možné péči.

V ý zva
Kvůli všem výše zmíněným důvodům
nyní všechny prosím o pomoc. Pokud máte
nyní intenzivně spolupracujeme s Ing. Rana Vaší zahradě nějakou ze starých či kradimem Jaroškem ze Společnosti přátel Pojových odrůd, zvláště pak některou z jabodří. Naším společným cílem je ve spoluloní či hrušní, napište mi prosím na mail
pr ác i s něk terou z obc í v y budovat
tony.skripcak@seznam.cz nebo mi zavo„Genofondový sad Poodří“, ve kterém by
lejte na telefon 732 853 372. Může se jednat
byly všechny tyto odrůdy zachraňovány
o odrůdy určené, ale i takové, jejichž název
a udržovány. V této souvislosti bude probíneznáte, o stromy udržované, ale i pomalu
hat mapování starých a krajových odrůd na
prosychající. Každý strom je pro nás nyní
území CHKO Poodří, což se také stalo tédůležitý. Ozvěte se a přispějte k záchraně
matem mé diplomové práce na Zahradnické
našich cenných odrůd!
fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kterou
Tony Skřipčák
budu v tomto roce zpracovávat. Proto Vás

Sport
Národní házená
Vzhledem k epidemiologické situaci a platným omezením kvůli COVIDU rozhodl výkonný
výbor Svazu národní házené odložit na neurčito
zahájení jarní části ligových soutěží 2020/2021,
původně plánované na 27. 3. 2021, přičemž dle

aktuálního vývoje situace a dostupných informací
z Národní sportovní agentury je v tuto dobu nejbližší reálný termín zahájení amatérských soutěží
začátek května 2021.
Rostislav Horkel st.
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Zpráva o činnosti Sdružení stolních tenistů za rok 2020
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás
informoval o činnosti Sdružení stolních tenistů
Stará Ves. V minulém roce do života nás všech
zasáhla pandemie koronaviru. Ten ovlivnil jak
náš soukromý život, tak i veškeré naše aktivity
včetně těch sportovních. Na základě vládních
opatření byly omezeny mimo jiné i sportovní
aktivity stolních tenistů.
Nicméně naši muži, pokud to bylo možné, se
i tak účastnili dlouhodobé soutěže „OB liga Vlčovice“ ročníku 2019/2020. Z celkových 12 kol se
uskutečnilo pouze 8 kol. Reprezentanti naší obce
udrželi laťku velmi vysoko, stejně jako v předešlých dvou ročnících. Z celkových 63 účastníků
nedokončené soutěže se umístili takto: 5. místo
Petr Pělucha, 6. místo Jan Menšík, 7. místo Jiří
Onderka a 12. místo Daniel Novobilský.
Rovněž byly zrušeny turnaje pro neregistrované hráče, kterých se naši muži pravidelně

účastnili v nedalekém okolí (Petřvald na
Moravě, Mošnov). Dotklo se to i Vánočního
turnaje ve Staré Vsi, který se konal v mládežnických a mužské kategorii nepřetržitě od roku
2002 a v ženské kategorii nepřetržitě od roku
2003. Je otázka, jestli se ještě někdy uskuteční.
Budeme doufat.
Dále se v obdobích povolených sportovních aktivit konaly každou středu, od 17 do 22
hodin, pravidelné tréninky mužů na malém sále
areálu TJ. Tyto tréninky byly v letošním roce
ukončeny již v měsíci říjnu z důvodu pandemie
koronaviru.
Závěrem chci informovat, že Sdružení
stolních tenistů v roce 2020 ukončilo činnost
na malém sále TJ. Bohužel koncem roku 2020
nedošlo mezi naším Sdružením a výborem TJ
k dohodě o výši nájmu.
Zapsal Jan Menšík

Aktuální informace ze sociální oblasti
Životní minimum

Příspěvek na bydlení
V průběhu roku 2020 došlo ke změně podmínky nároku na příspěvek na bydlení. Od
1. července 2020 má nárok na příspěvek na
bydlení vlastník nemovitosti nebo nájemce bytu
bez ohledu na to, zda je v bytě hlášen k trvalému
pobytu. Od ledna 2021 se navýšily částky normativních nákladů na bydlení v bytech užívaných na
základě nájemní smlouvy a rovněž pro bydlení
v družstevních bytech a bytech vlastníků.

Od dubna 2020 se zvýšily částky životního
minima jednotlivce. Rovněž došlo k navýšení
částek životního minima u osob, které jsou společně posuzovány s jinými osobami v tzv. okruhu
společně posuzovaných osob.
Částky životního minima v Kč za měsíc:
Jednotlivec
První osoba v domácnosti
Druhá a další osoba, která není
nezaopatřené dítě

Důchodové pojištění
Během roku 2020 byl schválen jednorázový
příspěvek, tzv. „rouškovné“ ve výši 5 000 Kč,
který byl vyplácen v průběhu prosince 2020. Jednorázový příspěvek nepodléhá exekuci a nezapočítává se jako příjem pro stanovení nároku na
sociální dávky.
Od ledna 2021 došlo ke změně základní
a procentní výměry důchodů. Základní výměra
se zvýšila o 60 Kč na 3 550 Kč. Procentní
výměra důchodu se navýšila o 7,1 %.

Nezaopatřené dítě ve věku:
Do 6 let
6 až 15 let
15 až 26 let

3 860
3 550
3 200

1 970
2 420
2 770

Současně se navýšila částka existenčního
minima, která činí za měsíc 2 490 Kč. Existenční
minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte,
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u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.
Minimální mzda
Od ledna 2021 se zvýšila minimální měsíční
mzda z částky 14 600 Kč na 15 200 Kč pro
zaměstnance, kteří mají stanovenou týdenní
pracovní dobu v délce 40 hodin. Minimální
hodinová mzda vzrostla z 87,30 Kč na 90,50 Kč.
Další informace k sociálním dávkám vám
může poskytnout sociální pracovnice Bc. Zuzana

Baierová Petrášová, DiS., která má každou první
středu v měsíci na Obecním úřadě ve Staré Vsi
n. O. v době od 13:00 do 14:45 hod. pravidelné
konzultace, případně si můžete sjednat schůzku
telefonicky na čísle 602 134 029, e-mailem zbaierovapetrasova@ostrava.cz nebo prostřednictvím
pracovníků úřadu.
Magistrát města Ostrava,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
oddělení sociální práce a metodiky

Služby Charity Ostrava pro lidi v nouzi
Charita Ostrava je nestátní nezisková organizace registrovaná u Ministerstva
kultury ČR, která od roku
19 91 posk y t uje sociá l n í
a zdravotní služby lidem
v nouzi. Za 30 let své existence se činnost rozrostla a aktuálně má Charita Ostrava
zřízená Římskokatolickou církví u Moravskoslezského kraje registrovaných 19 sociálních a 2
zdravotní služby, které zajišťuje prostřednictvím skoro tří set zaměstnanců.
Charitní střediska poskytující terénní, ambulantní nebo pobytové služby mají zázemí
především v Ostravě-Vítkovicích, Ostravě-Jihu,
Slezské Ostravě, Mariánských Horách, ale také
v Hrabyni a Krnově. Většina poskytovaných
služeb má spádovou působnost města Ostravy,
jen mobilní hospic má rádius dojezdu 35 km
a lůžkový hospic přijímá pacienty z celého kraje.
Primárním hlediskem pro poskytnutí služby je
potřebnost konkrétního člověka v obtížné situaci, se kterou si sám nebo za pomoci rodiny
neví rady. Cílovými skupinami poskytovaných
služeb jsou senioři, lidi se zdravotním postižením, lidi bez domova, matky s dětmi v tísni,
ohrožené děti a mládež, lidi nevyléčitelně nemocní v závěru života, lidi s dušev ním
onemocněním.
Denně jsou pracovníci Charity Ostrava
v kontaktu zhruba s šesti sty klienty. Do pomoci
se zapojují rovněž dobrovolníci organizovaní
v dobrovolnickém centru a dobrovolnickém
hospicovém centru zaměřeném specificky na

zapojení lidí hledajících smysluplné naplnění svého času
a naplnění potřeby být prospěšným druhému člověku
předevší m v Hospici sv.
Lukáše.
Financování provozu služeb Charity Ostrava je ze
45 % zajišťováno z veřejných
zdrojů – dotační podpory statutárního města
Ostravy, Moravskoslezského kraje, Evropské
unie a plateb od zdravotních pojišťoven. Zbývajících 55 % provozních nákladů kryje organizace z vlastních zdrojů. Kromě spoluúčasti
klientů a příjmů od zdravotních pojišťoven se
jedná o příjmy z veřejných sbírek, finančních
darů nadací, firem i jednotlivců. Jednou z možností jak se k pomoci lidem, kterým Charita
Ostrava pomáhá, je zaslání dárcovské SMS
zprávy ve tvaru DMS CHARITA OSTRAVA 30
(nebo 60, 90) a číslo 87 777. Cena jedné SMS je
30 (nebo 60, 90 Kč), z této pomoci obdrží Charita Ostrava pro zajištění kvality poskytovaných
služeb 29, 59 nebo 89 Kč. Více o DMS je uvedeno
na: www.darcovskasms.cz Děkujeme všem dárcům, příznivcům, partnerským organizacím,
institucím, sponzorům, zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří finančně, materiálně nebo
také nezištnou pomocí, ochotou, zájmem či
iniciativou podporují charitní dílo.
Více o Charitě Ostrava se v případě zájmu
můžete dozvědět na webu www.ostrava.charita.
cz, kde jsou uvedeny všechny kontaktní údaje
o službách poskytovaných lidem v obtížných
životních situacích.
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Charita Ostrava zajišťuje poradenství
při péči o blízké a zve na kurz nebo konzultace
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 Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka
se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně
imobilního člověka a získáte související informace
ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného
kurzu je 22. 4. 2021, 14-17 h. v budově Hospice sv.
Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle
hygienických opatření proběhnou buď společný
seminář, nebo individuální konzultace, které je
možné dohodnout i v jiných termínech.

či polohování, jako prevenci vzniku proleženin.
Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny
informace o možnostech získávání příspěvku na
péči nebo využívání kompenzačních pomůcek,
které pomáhají při naplňování potřeb nemocného
člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu
níže. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace
v rámci telefonických nebo video hovorů. Konzultace vedené zdravotními sestrami poskytujeme
každou středu (nebo dle domluvy). Těšíme se na
Vaši účast!
Kontakt: Charita Ostrava - Charitní
hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová,
731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@
ostrava.charita.cz

Naučíte se nemocnému člověku podávat
stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu

Hledáme posily do týmů hospicových služeb
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro zdravotní sestry v Mobilním
hospici sv. Kryštofa a v lůžkovém Hospici sv. Lukáše – zařízení pro lidi v ter-

minálním stádiu života. Předpokládaný
termín nástupu: ihned nebo dle dohody.
Podrobnější informace na webu:
http://ostrava.charita.cz/volna-mista/

CHARITA OSTRAVA
Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská služba, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice

Jsi zdravotník? Vnímáš svou profesi jako poslání? Vážíš si života ve všech jeho fázích?
Pokud ano, pak my sestřičky a toto auto čekáme právě na Tebe…
Doplň náš tým, nasedni a společně s námi se vydej na cestu, kde nejde o rychlost, ale o společně prožitý čas s umírajícím a jeho rodinou DOMA.
Více se dovíš na www.ostrava.charita.cz nebo na telefonním čísle 733 676 601 – Mgr. Vladimíra Berousková.
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KAFIRA pomáhá lidem se zrakovým postižením
KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací založenou v roce 2002 se záměrem pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. I nyní,
v době pandemie COVID-19, poskytuje
zdarma své služby a pomůže vám zvládnout váš handicap.
V KAFIŘE se snažíme vytvořit zázemí,
které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do
života“. Poskytujeme registrované sociální
služby, které podporují soběstačnost a samostatnost a zvyšují šance nalézt vhodné pracovní
uplatnění. Zrakově postiženým nabízíme podporu soběstačnosti v péči o sebe, o domácnost
a při zvládání činností běžného dne. Pomůžeme

s v ý běrem vhod né kompen z ační
pomůcky, její zapůjčení a předvedení,
stejně jako s vyřízením žádosti na její
pořízení. Naši odborně vyškolení lektoři
naučí klienta samostatnému pohybu ve
venkovním i vnitřním prostředí, stejně
jako výuku Braillova písma či zvládnutí informačních a komunikačních technologií. Služby
poskytujeme bezplatně, a to jak ambulantně,
tak v terénu v rámci celého Moravskoslezského
kraje, ve střediscích v Ostravě, Opavě, Novém
Jičíně a Frýdku-Místku. Uživateli našich služeb
jsou dospělí a senioři se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením.
Bližší informace získáte na www.kafira.cz

Od vydání prosincového zpravodaje nás opustili…
p. Vlastimil Horkel

roč. 1931

p. Anna Břežná

roč. 1935

p. Antonie Baričáková

roč. 1944

p. František Onderka

roč. 1938

p. Věra Henčlová

roč. 1929

p. Viera Linhartová

roč. 1932

p. Marie Sýkorová

roč. 1931

p. Anna Grafová

roč. 1944

p. Bedřich Šebesta

roč. 1941

p. Božena Onderková

roč. 1937

p. Jaromír Graf

roč. 1939

p. Václav Vala

roč. 1942

p. Zdislav Kratochvíl

roč. 1961
roč. 1943

p. Světluška Stabravová

roč. 1929

roč. 1946

p. Jaroslav Kubala

roč. 1941

p. Ludmila Paličková

roč. 1934

Věnujte jim tichou vzpomínku.

p. MUDr. Jaroslav Beránek roč. 1934
p. Bohumír Chvostek

p. Marie Straňánková

Bronislava Pavlosková,
matrikářka
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• INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE •

Prodám levně cca 2 t lomového kamene 16-32 mm,
vhodný k použití jako kačírku.
Tel. č. 732 829 109.
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MAS Pobeskydí podpořila nákup nové přepravní techniky
Na základě dotační výzvy Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Pobeskydí byl náš projekt vybrán k dotační podpoře a tím bylo umožněno částečně
zmodernizovat stávající nevyhovující strojové vybavení. Farma se zabývá především chovem skotu
a hlavním předpokladem je zajištění dostatečného množství kvalitního objemného krmiva.
Za účelem zvýšení stávající přepravní kapacity z celkové
obhospodařované plochy 100 ha byl náš projekt
zaměřený na pořízení nového přepravníku balíků.
Výsledkem projektu je usnadnění a urychlení přepravy
sena, slámy, senáže a dalších zemědělských produktů z
pozemků do skladů v areálu farmy, s tím i související
snížení ztrát na kvalitě píce a také zlepšení efektivity
práce a celkové ekonomické situace farmy.
Dodavatelem přepravníku je společnost POL-AGRO se sídlem ve Frýdku – Místku, která v případě potřeby
zajišťuje i rychlý a kvalitní servis dodávané techniky.

Dovolujeme si touto formou pozvat všechny do naší farmy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde je možno zakoupit
přímo ze dvora čerstvé mléko a kvalitní brambory. V případě zájmu nás můžete osobně navštívit nebo kdykoliv
kontaktovat na telefonním čísle: 604 701 864. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Jindřich Holaň, Stará Ves nad Ondřejnicí

„Pořízení nového diskového podmítače a čelního nakladače“
Lukáš Javorek, Brušperská 39, Stará Ves nad Ondřejnicí

Jsem zemědělský podnikatel a hospodařím ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Věnuji se chovu a prodeje živých brojlerů.
V roce 2020 jsem díky podpoře získal 60 % na pořízení nových strojů. Díky této podpoře zrychlím a zefektivním práci
na farmě.

Podpora byla umožněna na základě výzvy vyhlášené v rámci Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí.
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Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi
a Košatce v 2. čtvrtletí roku 2021
datum

akce

místo

pořadatel

23.-24.4.2021

FPFL Proskovice

Proskovice

FPFL

Poutní mše svatá v Košatce

Košatka

farnost Stará Ves

Obecní slavnosti

areál zámku

obec, FPFL

28.5.2021

Noc kostelů

kostel sv. Jana Křtitele

farnost St. Ves

29.5.2021

FPFL Jistebník

Jistebník

FPFL

11.6.2021

Zámecké léto

areál TJ

LSPT Ondřejnica

27.6.2021

Pouť ke sv. Janu Křtiteli

kostel

farnost Stará Ves

8.5.2021
21.-22.5.2021

Vzhledem k probíhající pandemii koronaviru
prosím sledujte aktuální informace k pořádaným akcím.
Aktuální informace naleznete vždy na
http://kalendar.staraves-no.cz
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