SStaroveský zpravodaj
www.staraves.cz

č. 2

Červenec 2021

zpravodajPP

SSStaroveský

1. Máj 2021 - vzpomínka na osvobození obce

Uctění obětí války

PP

zpravodaj

SSStaroveský

www.staraves.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po dlouhém chladném jaru přichází konečně oteplení a léto, které je asi vnímáno jako
nejpříjemnější období roku, všechno kvete,
slunce nám kouzlí na tváři úsměv a někde, kde
se již nemusí nosit roušky, je ten úsměv dokonce v idět. Postupně se tedy v racíme
k normálu, můžeme se setkávat, povídat si a o
své problémy se s někým podělit. Zkrátka
dochází k obnově společenského života, jehož
absence podle mě byla největším problémem
lockdownu. Ten život „technicky“ probíhal
bez omezení, a dokonce jsme realizovali nebo
realizujeme nejvíce investic v novodobé historii obce, ale o tom se píše na jiném místě
tohoto zpravodaje.
Přeji vám všem optimismus, slunečné dny
plné úsměvů a hlavně pevné zdraví.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Starosta se rozloučil s odcházejícími deváťáky

Investice obce v „době covidové“
Kanalizace obce II. etapa – tato finančně
největší stavba v historii obce je dokončena
a v současné době probíhají dokončovací
práce, jako jsou opravy místních komunikací
a terénní úpravy tak, aby bylo možné kanalizaci zkolaudovat a uvést do provozu v průběhu
2. pololetí tohoto roku. Na občanech je tedy
řešení domovních přípojek, a to nejen stavebně, ale i z hlediska příslušného stavebního
povolení.

rekonstrukce proběhla během „covidového“ školního roku 2020/2021 s převahou distanční výuky.
Jazyková učebna – v průběhu prvního pololetí
byla dokončena v této chvíli nejmodernější
učebna v širokém okolí, která bude sloužit
progresivním metodám výuky jazyků našich
dětí a snad se dočkáme i jazykových kurzů pro
širokou veřejnost.
Sběrný dvůr – v květnu byla zahájena výstavba
sběrného dvora, který na stávajícím místě
vytvoří moderní podmínky pro shromáždění
a separaci odpadů. Pokud vše půjde podle plánu,
bude dvůr dokončen do konce letošního roku.

Odkanalizování ul. Slunečná – stavba, která
představuje cca 400 m kanalizace, je dokončena, zkolaudována a umožňuje napojení jednotlivých nemovitostí.

Chodníky Košatka – po počátečních technických problémech byla zahájena výstavba
chodníků v Košatce v úseku Lubinský most
– restaurace Odra, hotovo by mělo být rovněž
do konce roku.

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. – tato
stavba, která zahrnuje výměnu střechy, oken,
opravu fasády, výměnu kotelny, je dokončena a největším paradoxem je, že tato složitá
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Připravované investice, které by měly být dokončeny letos:
Rekonstrukce rybníku nad zámkem –
dlouho připravovaná stavba řeší opravu
vypouštěcího objektu, odbahnění, úpravy
břehů.
Výstavba běžecké dráhy a doskočiště
u ZŠ – znamená dokončení přestavby
celého areálu za školou, která bude ve finále
zahrnovat:
- multifunkční hřiště s umělou trávou,
- dětské hřiště pro MŠ,

- venkovní učebnu,
- běžeckou dráhu,
- plochu pro pozemky.
Rekonstrukce jedné místnosti zámku
(2. NP) – v ýměna podlahové krytiny
a další dílčí úpravy zlepší podmínky pro
využití k nácvikům folklorního souboru
Ondřejnica.

Odkanalizování ul. Slunečná

Sběrný dvůr

Chodníky Košatka

Ulice Proskovická
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Zpravodajství ze zámku
RO vzala na vědomí žádost Bc. Jany Beránkové
a ing. Petra Macečka na odkup pozemku parc.
č. 58/2 (pozemek naproti budovy pošty o výměře
202 m2) ve vlastnictví obce. O této žádosti bude
probíhat další jednání.

pro dodávky el. energie na stavbu Záhumenní –
Sběrný dvůr – technické zázemí obce.

RO projednala žádost na pronájem/prodej objektu
bývalých potravin v Košatce (zájem provozovat
výrobnu masných výrobků a prodejnu řeznictví
Patrik) a zřízení e-shopu (zásilkovny PPL).

RO schválila zveřejnění záměru na pronájem
nemovitostí (sportoviště, rekreační plocha, které
darovací smlouvou přešly do majetku obce) spolku
TJ Sokol Košatka,.

RO vzala na vědomí protokol o provedení následné
veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u ZŠ a MŠ
Stará Ves n. O., p. o.

Starosta informoval RO o přípravě stavby polní
cesty C2b – příčnice k vojákům, stavba by měla
být zahájena v červnu 2021.

RO schválila dar 200 Kč na osobu/den pro organizaci Unie Roska v ČR, F.-M., na rekondiční pobyt
a dar 15 tis. Kč pro mobilní hospic Ondrášek,
o.p.s., O.-Zábřeh na péči ve prospěch občanů Staré
Vsi n. O.

RO projednala alternativy nového umístění MŠ
(1. varianta: všechny 4 třídy ve stávající budově
Nad Zámkem, 2. varianta: přístavba budovy ZŠ
pro další 3 třídy v prostoru stávající kotelny, 3.
varianta: využití monobloku).

RO rozhodla o přidělení bytu v domě Nad Zámkem 497 formou losu.
RO vzala na vědomí nabídku fy INPROS F-M,
s.r.o., F.-M. na zpracování studie „Revitalizace
areálu vč. stavebních úprav objektu na parc. č. 1105
a 1102, k. ú. Stará Ves n. O.“ (stavební úpravy
objektu monobloku na zdravotní středisko a MŠ).

RO schválila na akci „Sběrný dvůr Stará Ves n. O.“
nabídku firmy ELORA GROUP s.r.o., Oprechtice
(cena 11.375.000 Kč bez DPH), na výkon technického dozoru a koordinátora bezpečnosti p. Miroslava Slezáka, F.-M. (cena 169 tis. Kč bez DPH).

RO jmenovala jako členy Školské rady při ZŠ
a MŠ Stará Ves n. O., zastupující zřizovatele, ing.
Martina Tylečka a p. Veroniku Kunčárovou.

RO schválila prodloužení termínu předání díla –
PD „Zlepšení odtokových poměrů Horní konec“,
do 31. 7. 2021 firmě HydroIdea s.r.o., Ostrava,
z důvodu projednání připomínek a souhlasů
vlastníků pozemků.

RO schválila žádosti o příspěvek z rozpočtu obce
na podporu činnosti místních spolků a organizací
pro rok 2021.

RO schválila prominutí nájmu prostor v zámku
za rok 2021 pro SHŠ KELTIK, z.s.

RO schválila smlouvu na realizaci výstavy kočárků
v prostorách zámku.

RO schválila uzavření smlouvy na výkon inženýrské činnosti a koordinátora BOZP pro stavbu
„Chodníky Košatka n. O.“ s ing. Miroslavem
Mackem, F.-M. (cena 304.800 Kč).

RO projednala nabídky na zpracování PD cyklostezky Stará Ves – Košatka a chodníků na ul.
Krmelínské.

RO schválila smlouvu s f. DIGIS, spol. s r.o., Ostrava na aktualizaci digitálního pasportu obce,
cena 29.500 Kč bez DPH.

RO schválila uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s f. OSA –
ochranný svaz autorský, Praha 6.

RO schválila rozpočtové opatření č. 1/2021 (vynětí
pozemku hřiště u ZŠ ze zemědělského půdního
fondu 304.431 Kč a výměna kotlů v bytovce
Košatka 225.000 Kč).

RO schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Stará Ves n.
O. za r. 2020, rozdělení hospodářského výsledku
a odpisový plán na r. 2021.
RO schválila výběr nabídky na akci „Stará Ves n.
O. – sběrný dvůr - dodávky“ ve prospěch f. MEVA-TIC s.r.o., Roudnice n. L., cena 1.987.800 Kč bez
DPH.

RO schválila finanční dar 5 tis. Kč Lince bezpečí,
z. s., Praha 8.
RO schválila příspěvek 5.000 Kč Společnosti přátel
Poodří, Ostrava, na vydávání časopisu POODŘÍ.

RO projednala nabídky na realizaci zábradlí ke
zvýšení bezpečnosti podél řeky Ondřejnice.

RO schválila smlouvu s f. ČEZ Distribuce, a.s.,
na realizaci přeložky distribučního zařízení

Mgr. Jaromír Chvostek
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Nakládání s odpadem v roce 2020
Přehled nákladů na systém likvidace komunálního odpadu v obci za rok 2020
směsný odpad (popelnice)

1 875 719 Kč

tříděný odpad (plasty, sklo, papír, kov)

414 180 Kč

objemný odpad (dřevo, koberce, nábytek,)

322 575 Kč

nebezpečný odpad

83 527 Kč

ostatní odpad a náklady na likvidaci

553 270 Kč

bioodpad (tráva, ořez větví)

82 452 Kč

Celkové náklady za komunální a ostatní odpad

3 331 723 Kč

Celkem vybráno od trvale žijících obyvatel, chatařů a pohledávky

1 813 475 Kč

Příjem za tříděný odpad (plasty, sklo, papír) od společnosti EKOKOM

282 793 Kč

Příjem za tříděný odpad (drobné elektro spotřebiče, televize,
monitory) od společnosti ASEKOL

2 615 Kč

Příjem za tříděný odpad (chladničky, pračky,
sporáky) od společnosti – ELEKTROWIN

1 647 Kč

Celkem vybráno ve sběrném dvoru (např. stavební suť)
Celkové příjmy od občanů a vytříděný odpad
Ztráta (celkové náklady – celkové příjmy)
Doplatek obce na jednoho občana za rok 2019
Počet občanů v roce 2019
Poplatek za rok
Vážení spoluobčané,
výše uvedený přehled bych ještě porovnal
s rokem 2019. V loňském roce se celkové náklady
za komunální a ostatní odpad v naší obci zvýšily
jen o 80 291 Kč a ztráta vzrostla oproti roku 2019
o 84 027 Kč na 1 184 674 Kč. Tato částka byla
uhrazena z rozpočtu obce a v přepočtu tak obec
připlatila k poplatku 660 Kč každého občana dalších cca 414 Kč. Přesto jsme rozhodli poplatek za
odvoz a likvidaci odpadu ponechat i v roce 2021
ve stejné výši, tj. 660 Kč.
Přesto, že se mírně zvýšila ztráta při likvidaci
odpadu, můžeme konstatovat, že se povedlo snížit náklady především u směsného komunálního

51 520 Kč
2 151 050 Kč
-1 180 674 Kč
414,42 Kč
2 849
660 Kč

odpadu (popelnic), a to o 91 519 Kč. Děkuje vám
všem, kteří odpad separujete a odvezete ho do
některé z mnoha sběrných nádob, které jsou
rozmístěny po celé obci.
V souvislosti se zpracováním a likvidací
odpadu v naší obci jedna dobrá zpráva. Podařilo se nám zajistit dotaci ve výši více než
18 500 000 Kč na zásadní úpravu sběrného
dvoru, projekt již je v běhu. Termín jeho dokončení je stanoven na 30. 9. 2022. Chod sběrného
dvoru nepřerušeně běží v náhradních prostorách
vojenského monobloku.
Mgr. Vladimír Pavlosek,
předseda komise ŽP
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Knihovna informuje
Vážení čtenáři,

jara přinesla tolik změn, se kterými bylo třeba
občany co nejefektivněji seznámit, že jsem si
o to naléhavěji uvědomila nutnost nějakým
způsobem zlepšit způsob informování čtenářů
o dění v knihovně. Důležité informace byly
dosud zveřejňovány na webu obce https://www.
staraves.cz/, webu knihovny https://obecni-knihovna-stara-ves-nad-ondrejnici.webnode.
cz/, na facebookovém profilu knihovny a ve
staroveské skupině. Zdá se to být dostačující,
ale není to úplně ideální, ne každý má připojení
k internetu, ne každý má čas denně sledovat
zprávy na stránkách a sociálních sítích.

zhruba od poloviny dubna se chod naší
knihovny vrátil do normálních kolejí. Co se
týče provozní doby, fungujeme už bez jakýchkoli omezení, jediným omezením je ochrana
dýchacích cest a dodržování rozestupů v prostoru knihovny.
Trochu nás knihovníky překvapilo, že se
čtenáři vracejí do knihoven jen pozvolna. Těžko
říci, jestli je důvodem špatná informovanost nebo
obavy o zdraví. Dosud jsme po dohodě s kolegy
a kolegyněmi z okolních knihoven respektovali
obavy čtenářů z návštěvy knihovny a nevrácené
výpůjčky jsme automaticky bez pokuty prodlužovali. Vzhledem k neustále se zlepšující epidemiologické situaci už ale k těmto obavám snad
není mnoho důvodů a je třeba se vrátit do normálu i v tomto směru. Proto bych chtěla připomenout všem, kteří mají doma „zapomenuté“
knihy, že do konce měsíce června je ještě mohou
vrátit bez pokuty za pozdní vrácení.

Nejlepším řešením se tak jeví zasílání informativních SMS prostřednictvím Infokanálu.
Bohužel, z celkového počtu čtenářů je zde registrována jen zhruba čtvrtina. Proto bych vás
chtěla požádat o spolupráci a udělení souhlasu
k registraci do Infokanálu. Bližší informace na
tel. č. knihovny 725 994 674.
Těším se na vaši návštěvu a přeji všem
hodně zdraví.

Když už jsem zmínila špatnou
informovanost, doba od loňského do letošního

Michaela Daňková, knihovnice

Staroveská kultura
Ačkoliv veškerá vládní opatření omezovala
kulturní život, staroveská kultura to nevzdávala
a v předstihu se snažila zajistit, aby - až to podmínky dovolí - přinesla alespoň malý kousek
kultury. Domnívám se, že díky jedné velkolepé
nabídce a vstřícnosti vedení obce se jí podařilo
přinést ne malý kousek, ale přímo pořádný kus.
A to v podobě výstavy Kočárky, panenky, paraplíčka, která probíhá v současné době v zámku.
O tom, že dětský kočárek má svou tradici, se
můžete přesvědčit v pozoruhodné sbírce paní
Zdeňky Ivánkové, která nám zapůjčila řadu
kočárků z let 1860–1950 a vše vkusně doplnila
množstvím panenek, medvědů, paraplíček, textilií, oděvů, fotografií a dalších a dalších dobových předmětů. Návštěvníci výstavy žasnou nad

proměnami, kterými kočárky v uvedeném
období prošly, a obdivují umění řemeslníků,
kteří se podíleli na jejich výrobě. Výstava je přístupna vždy v sobotu a v neděli a o státních
svátcích v době od 13 do 17 hodin a potrvá do
konce letošního roku. Využijte této nevšední
příležitosti rovněž k malé prohlídce zámeckého
interiéru, který prošel při rekonstrukci zámku
velkými změnami. Stojí za to vystoupat do prvního patra po nových pískovcových schodech,
projít se po nové cihlové podlaze, která vzhledem připomíná tu původní (v mezipatrech
dokonce skutečně původní je). Stojí za to prohlédnout si nová okna i nové dveře ve všech
místnostech, nové osvětlení i nově objevené
výklenky s pověstnými původními prevéty…
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Výstava Kočárky, panenky, paraplíčka

Skupiny od pěti osob provázíme po předchozí domluvě i mimo stanovenou dobu
(558 669 201).
A z těch malých kousíčků staroveské kultury, které vám přineseme, stojí za zmínku letní
kino v pátek 27. srpna, kdy se setkáme u promítání filmu Po čem muži touží. U ostatních
původně plánovaných akcí domlouváme nové,
náhradní termíny. Čeká nás setkání s cestovatelem Radimem Kolibíkem, autorem fotografií

z nebe, snad se podaří domluvit termín besedy
se spisovatelkou Karin Lednickou, upřesnit
nabídku koncertu klasické hudby na nádvoří
zámku a ač se to nyní, na samém začátku léta,
zdá podivné, domluvit podmínky adventního
koncertu. Věřím, že doba bude natolik příznivá,
že dojde k oživení staroveské kultury a budeme
se opět společně setkávat.
Za KK Marcela Tylečková

Neodešli, jen nás předešli – František Nepil
Dobré a ještě lepší jitro – těmito slovy
obvykle prokládal svoje vystupování v Dobrém
jitru, vysílaném v tehdy ještě Československém
rozhlase a později v Českém, spisovatel František Nepil. Jeho nenapodobitelný projev si
velice brzy získal velké množství posluchačů.
Samozřejmě, že na tom neměl zásluhu jen jeho
projev, ale především to, o čem hovořil. A že

hovořit opravdu zajímavě uměl i o obyčejných
věcech mi dá za pravdu snad každý, kdo jej
někdy slyšel. František Nepil byl rozený
vypravěč.
Na rod i l s e v ro c e 1929 v Hý skově
u Berouna, jako dítě pak bydlel ještě ve Svatém
Janu pod Skalou a na samotě Výbrnice u Nižboru. Pro zajímavost, ve Výbrnici byla
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počátkem třicátých let minulého století založena tehdejším ústředím Junáka celostátní
v ýcviková základna, známá pod názvem
Skautská rezervace Nižbor a Nepilův tatínek
ta m pracova l ja ko správce. K raj kolem
Berounky si pan František navždy oblíbil a rád
o něm psal a často se tam vracel. Tvrdil, že
kdyby se nenarodil ve zmíněném kraji, neměl
by o čem psát. O jeho lásce k tomuto kousku
naší vlasti svědčí i to, že je pohřben ve Stradonicích u Nižboru.
K rozhlasové práci se František Nepil
dostal až ke konci šedesátých let. Předtím, po
maturitě na obchodní akademii, pracoval jako
reklamní textař. Možná si pamatujete agenturu
Merkur. Právě pro ni texty psal a tam se tak
seznámil s pány Werichem a Horníčkem. Těm
se Nepilův humor zalíbil a tak pro ně dva psal
několik let. S panem Nepilem jsme se osobně
poznali v roce 1993, kdy jsem do Dobrého jitra
přišel z rozpadnuvšího se Československého
rozhlasu. Přišlo nás tam víc, třeba federální
kolega Karel Tejkal, s nímž jsme dotvářeli
konečnou podobu tehdejšího ranního vysílání.
Ta se týkala jednotlivých dnů v týdnu, co den,
to jiná náplň. Středa připadla hostům, kteří
celé tehdy čtyřhodinové vysílání uváděli.
A byla to paleta pestrá – například Jiří Suchý,
Jan Petránek, Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka,
Jitka Molavcová, Václav Větvička, Jiří Ješ, Jiří
Grygar, Petr Hořejš a samozřejmě František
Nepil.

doháněl až po vysílání. Doma byl málomluvný,
jak říkala, nebyl ukecaný. Ale bylo vidět, že má
chytrou palici, dodala. O jeho rozvážnosti
svědčí i skutečnost, že s paní Zdeňkou chodili
devět let, než se vzali. Byl fandou pražské
Sparty, ale nikdy nesportoval. Jak poznamenal,
zato aktivně. Nikdy nebyl nemocný, ale k lékaři
nechodil, neměl na to čas. Pak přišlo jedno
zářijové ráno roku 1995. V redakci zazvonil
telefon, šéf Tejkal ho vzal a pak jen poslouchal
sdělení paní Nepilové, že František už příští
Dobré jitro neodvysílá. Zradilo ho srdce. Bylo
mu 66 let a dobří počtáři vědí, že je to už 26
let. Ale to, co napsal i načetl, bude tu na našem
světě o hodně déle. Budete-li mít letos o prázdninách, dovolených špatnou náladu, dlouhou
chvíli nebo nebudete vědět co s časem, začtěte
se do některých knížek Františka Nepila.
Z těch, které napsal pro děti, můžete vnoučatům i pravnoučatům číst. A pokud budete mít
po ruce nějaké DVD, CD nebo kazetu s jeho
vyprávěním, nebude čas prožitý s panem Františkem promarněný. To mi věřte!

Kdykoliv do redakce přišel, vstoupilo sluníčko. Vždy usměvavý, postavy menší, mírně
zakulacené, se srdcem na dlani. Takový byl,
i když jsme jako redakce jezdili do Roztok
u Prahy k zahrádkáři doktoru Peleškovi a ten
nás uváděl do místní otevřené vinárny, kde
jsme si dávali pečené selátko. U mikrofonu
sedával pan Nepil jen v košili, oblečen do
džínů, které držely kšandy. Na vysílání se vždy
pečlivě připravoval, záleželo mu na každém
slově, prostě profesionál každým coulem. Jak
mi později prozradila jeho manželka Zdeňka,
před v ysíláním vůbec nespal, odpočinek

Závěrem se musím ještě zmínit o Zdeňce
Nepilové, manželce pana spisovatele. O jeho
dílo se starala s pečlivostí nebývalou. Kdykoliv
jsem se o jejím manželovi ve svém vysílání
zmínil, děkovala a přispěla nějakou zajímavostí z jejich společného života. Bydleli jsme
ne příliš daleko od sebe a tak jsem ji občas
navštívil. Poslední roky života prožila u své
dcery v Berouně. Předešla nás loni v září v takřka 95 letech.
Radoslav Mácha
9
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Vážení rodiče a přátelé staroveské školy a školky,
naši hokejisté se do finále na letošním mistrovství světa neprobojovali, naopak tenistka
Barbora Krejčíková zvítězila ve French Open.
My, v době, kdy píši tyto řádky, se do finále
kvapem blížíme.
Jak budeme vzpomínat na tento školní
rok?
Určitě se na něj nedá zapomenout. Byl to
opět covidový rok, poznamenaný uzavřením
školy. Online výuku tak máme dnes za sebou
a jsme velice rádi, že jsme mohli naše žáky ve
škole znovu přivítat. První uzavření přišlo
14. října 2020, pak se začali žáci postupně po
rotacích objevovat, ale zase všichni společně
jsme se ve škole sešli až 24. května 2021. A začal
tak nejkratší školní rok, který měl necelých 6
týdnů. Během této doby se žáci stačili dostatečně aklimatizovat a byli rádi, že se opět vidí
se svými kamarády.
Ale ani při výuce z domova naši žáci a učitelé nezaháleli. Kromě vyučování se věnovali
i mimoškolním aktivitám a zapojovali se do
různých soutěží. Vzpomenu tradiční soutěž
Matematický klokan, Biologickou olympiádu,
Velkou cenu ZOO. Vše probíhalo distančně,
online formou. Veronika Slaná a Klára Otáhalová (8. A) se zapojily do výtvarné soutěže na
téma „Na světě nejsem sám”. Veronika Slaná se
svou výtvarnou prací obsadila krásné 2. místo.
Práce Kláry Otáhalové se také velmi líbila, na
facebooku získala 47 hlasů. Poděkování patří
všem žákům, kteří naši školu reprezentují
i tímto způsobem, ale i jejich pedagogům – J.
Boháčové, A. Srbě, E. Dohnalové Šimečkové.
Paní učitelka Cholevová je koordinátorem
projektu Erasmus+. I tady musela být veškerá
naplánovaná setkání zrušena, a tak probíhala
setkávání online a žáci na tématech projektu
pracovali samostatně. Nejvíce se zapojují žáci
8. třídy, kteří si začali dopisovat s partnery,
vytvořili prezentace na téma vývoj českého
jazyka, Velikonoce dříve a dnes. A to vše

v angličtině za podpory p. uč. Boháčové a p. uč.
Velímové. Projekt byl o rok prodloužen
a všichni věří, že na setkání jednou dojde.
Také vychovatelky školní družiny se v době
uzavření škol snažily dětem naplánovat volný
čas. Mezi jejich aktivity např. patřila fotografická soutěž „Stará Ves nad Ondřejnicí mýma
očima“. Žáci poslali celkem 22 fotografií, které
dnes zdobí vestibul naší školy. V dubnu se zapojili do výtvarné soutěže na téma Máme rádi
zvířata, protože jsou chlupatá. Pořadatelem
soutěže bylo Středisko volného času Ostrava.
Do soutěže se zapojilo 19 školských zařízení,
126 výtvarných prací. V silné konkurenci se
podařilo umístit Sarah Vítové z 1. třídy s lenochodem a Elence Štěpánové ze 4. A třídy
s koněm ve stáji.
V dubnu se - již podruhé bez dětí - uskutečnil zápis do 1. třídy. Předškoláci naší mateřské školy ale měli možnost navštívit učebnu
prvňáčků, usadit se do lavic a zkusit, jak to bude
od září vypadat. Všichni si vedli velice dobře.
Do 1. ročníku bylo přijato 35 žáků, třem byl
udělen odklad povinné školní docházky o 1 rok.
Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny dvě
první třídy.
V květnu proběhl také zápis do mateřské
školy. Kapacita byla naplněna. Přijali jsme
32 dětí.
Naše škola se oblékla do zcela nového
kabátu, práce nyní finišují a my budeme velice
rádi, že začátek školního roku zahájíme bez
viditelných překážek. O prázdninách budou
probíhat nezbytné dokončovací práce nejen
venku, ale standardně i uvnitř budovy, kde se
snažíme stále něco zlepšovat. Nebudu vypisovat, co vše se změnilo, všechny novinky najdete
ve fotogalerii na webu školy, ale určitě budeme
rádi, když vás budeme moci v podzimních měsících nového školního roku pozvat osobně
a školu si prohlédnout.
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Deváťáci předávají zvoneček svým nástupcům

Výuka v nové venkovní učebně

Dovolte, abych v závěru tohoto školního
roku poděkovala ještě jednou vám, rodičům,
kteří jste byli pro své děti oporou v době distanční výuky. Velice si vaší práce společně
s celým kolektivem vážím a vím, že zejména
u těch menších by to bez vás nefungovalo. Velký
dík.

všem za trpělivost a překonávání překážek spojených se stavbou.
A poslední dík patří obecnímu úřadu v čele
s panem starostou za možnost realizace stavby.
Všichni se těšíme, až budeme moci vše se svými
žáky využívat.
Všem dětem přeji krásné letní počasí,
mnoho nových kamarádů a zážitků.

Poděkovat však musím i svému kolektivu,
jak pedagogům, tak ostatním zaměstnancům.
Školní rok distanční výuky a rekonstrukce
školy dal opravdu všem hodně zabrat. Děkuji

Prostě, krásné prázdniny!
Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

„Zase spolu!“
setkat ve školce a dál s dětmi pokračovat v předškolním vzdělávání společně.

Přestože letošní školní rok v mateřské škole
stejně jako vloni ovlivnila epidemická situace
v zemi, byl dobrý a vydařený. Rádi bychom touto
cestou poděkovali všem rodičům, ale někde
i prarodičům, za to, jak v době uzavření mateřské školy pomáhali našim dětem s distanční
výukou, která s dětmi předškolního věku není
snadná. V době, kdy děti z mateřské školy
nemohly trávit čas společně ve školce a hrát si
s ostatními, radovat se ze společenství dětí,
vzdělávat se a osvojovat si další poznatky a vědomosti, jsme se snažili alespoň na dálku poskytovat dětem i rodičům náměty, jak s dětmi trávit
užitečně čas, a děti, které mají předškolní vzdělávání povinné, jsme vzdělávali na dálku. Víme,
že to pro rodiče nebylo jednoduché, a jsme velmi
rádi, že jsme se mohli začátkem května znovu

Také mnohé kulturní a vzdělávací akce,
původně naplánované na tento školní rok,
nemohly být realizovány. Děti si tak nemohly
užít chystanou výpravu do Světa techniky ani
do Divadla loutek Ostrava. Nemohly jsme uspořádat ani Den pro rodiče s dětmi a nevystupovali na Obecních slavnostech. Přesto jsme se
snažili umožnit dětem po skončení nouzového
stavu a postupném rozvolnění jiné aktivity.
Vyjeli jsme na školní výlet na hrad Starý Jičín,
na Dětský ranč v Hlučíně, na výlety na Hukvaldy nebo do Kopřivnice, uspořádali jsme akci
Hledání pokladu u příležitosti Dne dětí a další
aktivity.
11
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Prázdninový provoz jsme se letos rozhodli
prodloužit na celkem 6 týdnů, abychom
pomohli rodičům, kteří v době uzavření mateřské školy v jarních měsících zůstali s dětmi
doma a nemohli být v zaměstnání.
Věříme, že příští školní rok bude zase
takový, na jaké jsme byli zvyklí dříve, a těšíme
se na nové děti, které nastoupí do školky po

prázdninách. Našim předškolákům přejeme,
aby se jim ve škole líbilo a dařilo a aby na školku
rádi vzpomínali.
Přejeme i s dětmi všem obyvatelům Staré
Vsi nad Ondřejnicí hlavně zdraví a krásné,
klidné léto.
Olga Machačová, zástupkyně ředitele pro
Mateřskou školu Stará Ves n. O.

Fotografická soutěž
V březnu vyhlásila školní družina fotografickou soutěž Stará Ves mýma očima. Do soutěže se přihlásilo 12 žáků z prvního i druhého
stupně s celkovým počtem 22 fotografií. Porota
provedla vyhodnocení došlých výtvorů. Neměla
to vůbec jednoduché, protože všechny byly zajímavé a svým způsobem krásné.
Na prvním místě se umístil Jan Bohoněk
z 8. třídy s názvem fotografie Poslední sluneční
paprsky zářící nad kostelem. Druhé místo obsadil Hynek Boháč z 5. třídy s názvem fotografie

Toulky. Na třetím místě se umístila Natálie
Štegnerová ze 7. třídy s fotografií Výhled ze
zámeckého okna a Štěpán Hutěčka z 5. třídy
s fotografií Kostel.
Všem vítězům upřímně blahopřejeme
a ostatním mladým fotografům moc děkujeme
za účast.
Vychovatelky Jana Klečková,
Anita Golková, Alena Klečková
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Hynek Boháč

Natálie Štegnerová

Štěpán Hutěčka
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Školní hřiště

Na světě nejsem sám - V. Slaná

Školní hřiště

Dravci

Školní akce
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Fara informuje
Drazí přátelé,
máme za sebou kvůli pandemii další
nesnadné a velmi nejisté období. S o to větší
radostí si určitě všichni užíváme, že po delší
době smíme opět žít vcelku normální život, na
který jsme byli zvyklí – plný společných setkání
i aktivit. Přesto i v té náročné době jsme zažívali
ve farnosti řadu krásných chvil, mezi kterými
bych rád vyzdvihl křty na Bílou sobotu i první
svaté přijímání v měsíci květnu. Jako by pro
Boha nebyla pandemie překážkou a kdykoliv
zve na cestu s ním další a další.

okolních parcel, a začne fáze promýšlení a realizace výsadby v tomto prostoru.

Jsem také moc vděčný, že se uskutečnila po
roce opět Noc kostelů, sice v omezené podobně,
s menším počtem návštěvníků, ale přesto ve
velmi pěkné atmosféře. Novým podnětem farníků bylo také putování po místech naší obce,
na kterých jsou nejrůznější kříže, Boží muka
atd., které ukazují, jak naši předkové měli své
životy spojené s vírou. A jsem moc rád, že
podobná místa vznikají i v dnešní době, viz
socha Panny Marie u Ševčíků vedle restaurace
Palfrig, která se stala navštěvovaným cílem
obyvatel nejen naší obce. Před Nocí kostelů byla
vytvořena mapka se zmiňovanými místy, kterou v menší podobě připojuji i k tomuto článku.

Během léta se bude opět po roce na faře
měnit osazenstvo. Již tradičně se vystřídá několik týmáků, mladých lidí, kteří se rozhodli pro
práci s mládeží, a na čas se jejich domovem stala
fara. Po několika letech bude také změna v osazenstvu kněží. Kaplan o. Václav byl otcem biskupem poslán na jiné kaplanské místo do
Místku. Rád bych mu i tímto způsobem poděkoval za 3 a půl roku, které jsme tady společně
jako kněžský tandem mohli prožívat – za jeho
práci, nasazení, modlitbu i přátelský přístup.
A přeji mu, aby si i v nové farnosti získal,
podobně jako u nás, srdce mnoha lidí a do Staré
Vsi se vždy s radostí vracel. Zároveň na jeho
místo přijde nově vysvěcený jáhen, který by
příští rok měl přijmout kněžské svěcení.

O něčem podobném uvažujeme i v rámci
areálu kolem kostela, tedy na místě bývalého
hřbitova. Myslím, že tento prostor by si zasloužil, aby na něm vzniklo místo vzpomínky
i odpočinku. Snad už během prázdnin dokončíme zídku, která bývalý hřbitov odděluje od

Přeji vám všem pokojný prázdninový čas,
hodně sil i naděje.
Modlí se za vás o. Jan +

PLÁN AKCÍ V LÉTĚ:
- TÁBORY NA FAŘE: Diecézní tábor dětí – 5.–11. 7., Tábor pro teenagery – 20.–25. 7.,
Setkání VYSOKOŠKOLÁKŮ – 15.–18. 7., STŘEDOŠKOLÁKŮ – 3.–8. 8.
- Farní tábor ve Velkém Újezdě – 2.–8. 8.
- Příměstský tábor na faře – 26.–30. 7.
- Rozloučení s prázdninami, starými týmáky a přivítání nových – sobota 8. 8.
- Dožínková slavnost – děkování za úrodu – neděle 12. 9. – 9:30 královská jízda traktorů,
10:30 slavnostní mše sv. obětovaná za zemědělce a jejich rodiny, pak společný oběd
a zábavné odpoledne pro děti.
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Otec Václav se loučí
Milí Staroveští a Košatečtí,
všechny vás srdečně zdravím. Červen je
měsícem, kdy se obvykle jako kněží dozvídáme
o personálních změnách ustanovení v jednotlivých farnostech naší diecéze. Letos se tyto změny
dotýkají také naší staroveské farnosti. A to tím,
že dochází ke změně na místě kaplana, a proto
jsem poslán do jiné farnosti.
Touto cestou bych se s vámi chtěl rozloučit.
Farnost Stará Ves n. O. byla mým prvním kněžským místem a budu na ni s vděčnosti vzpomínat. Děkuji vám všem za milá a srdečná setkání,
která jsem měl možnost za tři a půl roku působení zažívat. Za přátelské vztahy, které se zde
vytvořily. Velice si jich vážím, a pokud to bude
možné, rád se sem budu vracet. Chci především
poděkovat o. Janovi za jeho otcovské šéfování,
otevřenost, spolupráci a přátelství. Nedílnou

součásti života na faře jsou i „týmáci“, kterých
se za tu dobu také dost vystřídalo, děkuji jim za
spolupráci a za vše, co tomuto místu obětovali.
Rád bych se s vámi rozloučil slovy papeže
Františka z encykliky Fratelli Tutti.
„Nikdo nemůže zakoušet pravou hodnotu
života bez vztahů s druhými, aniž miluje skutečné tváře. V tom je tajemství lidské existence.
Život existuje tam, kde jsou svazky, společenství,
bratrství; a život je silnější než smrt… Život
naopak neexistuje, pokud prohlašujeme, že jsme
soběstační, a když žijeme jako ostrovy: v těchto
postojích převládá smrt.“ (FT 87)
Přeji vám, ať jste obcí, která buduje mezi
sebou navzájem mosty jeden k druhému a žije
dobré vztahy! Žehnám vám všem.
O. Václav +
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Co je nového v Ondřejnici
V první polovině letošního roku jsme vyměnili pódia a sály za hory a přírodu. Namísto
tanečních střevíců jsme obuli pohorky a od
února se zapojili do celorepublikové výzvy
NEpůst, ve které se mezi sebou hecovaly folklórní soubory v počtu nachozených a najetých
kilometrů. Každý přihlášený člen si poctivě počítal, jak daleko ušel, uběhl nebo ujel na lyžích,
běžkách a bruslích. Během 40 dnů půstu jsme
na sobě makali, abychom při návratu k tanci
vydrželi s dechem. Ti nejlepší z nás měli
v nohách za 7 týdnů téměř 500 km.

a oprašujeme repertoár. S velkou radostí jsme se
vrátili do 2. patra zámku, kde se postupně zabydlujeme v nově vymalovaných a opravených
prostorách.
Závěrem bychom vás chtěli pozvat za hudbou a tancem, jelikož s postupným rozvolňováním se rozjíždí i organizátorská činnost festivalů
v blízkém okolí. Pokud nás chcete vidět v plné
krojované parádě, tak si nenechte ujít Sochovy
národopisné slavnosti v kulturním areálu ve
Lhotce pod Ondřejníkem, které se uskuteční
v sobotu 21. srpna i s naší účastí.

První letošní setkání jsme uskutečnili
v květnu v Košatce na hřišti, kde jsme společně
na čerstvém vzduchu uškvařili vaječinu a zahráli
fotbal. Nyní již od června poctivě trénujeme

Folklóru zdar a brzy na viděnou!
Za LSPT Ondřejnica Barbora Vaňková

Spolek přátel veselého stáří
Když jsme se 2. září 2020 sešli v hasičské
zbrojnici po první covidové vlně, ani ve snu mě
nenapadlo, že přerušení činnosti spolku bude
trvat 10 měsíců. Všichni členové byli mile překvapeni dárky od Mikuláše, ale jinak jsem vzhledem k epidemiologické situaci nebyla schopna
nic plánovat. Při náhodných setkáních se mě
každý ptal, jestli něco bude, a já, bohužel, musela
říkat, že zatím nic.

Teď je to snad za námi, většina seniorů je
očkována a nastal čas činnost obnovit. Netradiční setkání SPOPVES bude ve středu 30. 6. 2021
v hasičské zbrojnici v 16 hodin a zvu nejen stávající členy, ale všechny, kterým chybí sociální
kontakt a společenský život. Netradiční bude
setkání nejen v tom, že je v poslední a ne první
středu v měsíci, ale zároveň potřebujeme zjistit,
kolik členů přijde i přes různá opatření, která je
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nutno dodržovat. (Sledujte prosím aktuální informace Ministerstva zdravotnictví). Zájemci se
domluví na neformálních letních setkáních, dále
zjistíme zájem o návštěvy divadla, aby se včas
zajistila vhodná podzimní představení. Dozvíte
se termíny akcí do konce roku.

První podzimní setkání bude už tradičně ve
středu 1. září v obvyklém čase na obvyklém místě. Věřím tomu, že podzim 2021 bude úspěšnější
než ten minulý.
Bedřiška Bičanovská

Měsíc myslivosti a ochrany přírody
Vážení spoluobčané! Každoročně vám
v tomto měsíci připomínám, abyste s láskou
vstupovali do našich lesů, polí a strání, jak to
mnohdy čteme i v našich básních. Po květnu,
měsíci lásky, nastupuje červen. Už od brzkého
jara se v našich zahradách ozývají projevy toho
nejkrásnějšího ročního období. Pravda, letos to
bylo zcela výjimečné! Ale příroda se nedá oklamat! Vždy se v určitou dobu začnou probouzet
city. Je tomu tak nejen u lidí, ale hlavně u všech
obyvatel lesů a polí. Začínáme potkávat malé
zajíčky, na řece první hejnka kachniček a komíny
se zaplní milostným klapáním čápů. (Jen komín
na naší škole obsadili pracovníci ve výškách. Jejich práce nebyla lehká, ale kdyby čápi pracovali
tak složitě, asi bychom se čápat každý rok nedočkali. Co na to říkáš, Přemku?)
V letošním roce bychom si zvlášť měli dávat
pozor, abychom ty naše lesní a polní živočichy

nerušili. Jaro se trochu protáhlo, bylo chladněji
a deštivo. Mláďata pomaleji rostou a jsou proto
ohroženější. Choďte do přírody často, ale ohleduplněji. Své psí mazlíčky držte zkrátka, aby
nerušili ptáčata, holata a hlavně srnčata. Vždyť
srdce poskočí, když nějaké můžeme sledovat.
Mám s tím letos i osobní zkušenost - byla jsem
na několikadenní lékařské vyšetření ve Fakultní
nemocnici v Ostravě. Co jiného jsem mohla každý den dělat? Číst, luštit křížovky a hledět
z okna. A jistě si umíte představit, jak jsem pookřála, když jsem spatřila vyskakovat z blízkého
lesíku dva malé zajíčky a zaslechla hlas bažanta.
To bylo něco pro mé „myslivecké“ srdce. Hned
mi bylo veseleji! Ráda se s tím s vámi podělím!
Takže, mějte, prosím, na vědomí, že nejen
nyní, v červnu, ale stále vstupujme do přírody
s láskou, klidem a tiše obdivujme její krásu.
Libuše Trybulovská

Mladí chovatelé
V druhé polovině měsíce května, kdy začalo
pozvolné rozvolňování
epidemiologických restrikcí, jsme se s chutí (a
po řádném antigenním
otestování) sešli a nedočkavě zorganizovali okresní kolo chovatelské soutěže v prostorách naší
základní školy. A jak už to
v dnešní době bývá, došlo
opět ke změně… Z organizačních důvodů ÚV

ČSCH v Praze pro tento
ročník vyhlásil Soutěž
mladých chovatelů (původně to bývala Olympidáda). Název se sice změnil, ale podmínky naštěstí
zůstaly stejné. Soutěžící
v rámci svých odborností
měli za úkol vyplnit testové otázky a poznávat jednotlivá plemena.
Našeho okresního
kola se zúčastnilo 5 soutěžících: Dorotka a Amálie
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Golkovy (odbornost Hlodavci), Zuzana Bogyi
(odbornost Ušlechtilé kočky), Klára Otáhalová
a Nikola Vávrů (odbornost Králíci). Děvčata byla
moc šikovná. Tři z nich jsou navržena do celostátního kola, které se koná v srpnu v Olomouci.

Podmínkou je vypracování písemné práce na
téma pozorování svého chovu. Děvčatům budeme držet palce!!!
Jana Boháčová

Zahrádkáři informují
Tak jak musel nuceně utichnout veškerý společenský i kulturní život v obci, stejně tak se
odmlčely i všechny spolky včetně zahrádkářů.
Ani jsme se nedozvěděli, kdo z loňské sklizně
vytěžil nejlepší slivovici, nekonaly se výstavy.
Přesto jsme nezaháleli a pokračovali jsme v nutných úpravách našeho areálu a Domu
zahrádkářů.

Co bude dál? To ukáže čas, ale pokud se vrátí
vše do normálních kolejí, chceme zpříjemnit 27. 8.
návštěvníkům letního kina zážitek z představení
tradičními dobrotami, v září bychom chtěli uspořádat zájezd na podzimní výstavu Flora Olomouc.
A k tomu se budeme hrabat v hlíně, okopávat, zalévat a nedočkavě vyhlížet, jaká bude letošní úroda.
Ing. Petr Pelíšek, předseda ZO

Květoucí višeň
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Činnost SPOZ
V období let 2020 - 2021, kdy epidemiologická opatření omezovala setkávání spoluobčanů, byla pozměněna i činnost Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ). Již druhým rokem se
nemohl konat květový Den matek, který se v
předešlých letech konal ve spolupráci se spolkem
SPOPVES a ZŠ a MŠ Stará Ves. O to důležitější
a milejší bylo, že členové SPOZu navštívili téměř
80 seniorek a alespoň malou kytičkou, originálním přáníčkem (vytvořeným p. Věrou Závidčákovou) a keramickým výrobkem dětí potěšili
naše starší spoluobčanky. V období částečného
epidemiologického uvolnění jsme se vždy vydali
„do ulic“ a alespoň „mezi dveřmi“ popřáli našim

jubilantům starším 80 let i novým staroveským
občánkům.
V neděli 20. května 2021 se po delší odmlce
mohlo po dlouhé odmlce konat Vítání občánků
v příjemně vychlazené obřadní síni staroveského
zámku. Patnáct dětí bylo slavnostně přivítáno
krásným programem dětí ze ZŠ Stará Ves a ZUŠ
Brušperk a dárkem od OÚ Stará Ves. Letošní
vítání bylo zpestřeno ukázkou nádherného dobového kočárku, který byl zapůjčen z výstavy p.
Ivánkové. Rodiče s miminky měli možnost se u
tohoto skvostu vyfotografovat.
Mgr. Jana Boháčová, předsedkyně SPOZ
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Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí už se jezdí po novém mostě
Po roční opravě se zimní přestávkou byly
dokončeny práce na novém mostě silnice I/58
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Řidiči mohou plně
využít dva široké jízdní pruhy lemované novými
svodidly nad obloukem přesypaného mostu.

Stavební práce jsou hotové, zbývá podstoupit
předávací řízení plánované nejpozději do konce
června. Motoristům děkujeme za trpělivost.
Více informací najdete v předstihu také na
krajském Twitteru: www.twitter.com/
RSD_Olomoucky, www.twitter.com/
RSD_MSlezsky
Zdraví
Mgr. Miroslav Mazal, tým komunikace
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Olomouc
mobil: 607 053 978, www.rsd.cz,
miroslav.mazal@rsd.cz

Rekonstrukce přemostění u výjezdu směr
Petřvald vyšla na cca 46,7 milionu Kč bez DPH.
Úvodní demolice s následnou výstavbou nového
mostu byla zvolena jako nejlepší varianta odstranění špatného stavebně technického stavu. Nejhorší kondici vykazovala předpínací výztuž
a službu přestávala plnit také hydroizolace.

SPORT
Národní házená
Stejně jako vloni, i letos opatření proti Covidu-19 nedovolila dohrát naše ligové soutěže, a tak
znovu nebyli vyhlášeni mistři České republiky
v kategorii mužů a žen.

Ligové soutěže by měly být zahájeny v neděli
22. 8. 2021.
Do nového ročníku soutěží chceme přihlásit
družstva mladších žaček, starších žaček, dorostenek, dorostenců a ženy do 1. ligy.

V oblastním přeboru budou dohrána v červnu
2021 utkání z podzimní části sezóny 2020/2021.
Vítězové a družstva na 2. místech v jednotlivých
kategoriích mládeže se zúčastní

Doufejme, že situace dovolí soutěže nejen
jako vloni zahájit, ale na jaře 2022 i dokončit.
Sportu zdar!

Mistrovství a Pohárů ČR. Ta se uskuteční ve
dnech 27.-29. 8. (mladší žactvo a dorost) a 3.-5.
9. 2021 (starší žactvo).

Rostislav Horkel st.

21

zpravodajPP

SSStaroveský

ACK Stará Ves n. O.
Dlouho očekávaná rozvolnění protiepidemických opatření umožnila mladým cyklistům
vrátit se zpět do závodního kolotoče. Závody začaly v plném proudu od měsíce května. S drobnými omezeními se mladí cyklisté podívali také
na závody do sousedního Polska a na Slovensko.
V pauze od závodního režimu bylo velice těžké
udržet si chuť pro trénink a z velké části se připravovat samostatně. Opětovné nastartování
závodního programu s sebou neslo hodně nervozity, což se projevilo především na velkém množství chyb a pádů, které provázely první závody.

na startu sešel téměř 150členný peloton závodníků. Tento etapový závod se skládal ze čtyř etap
a velkého úspěchu dosáhl Jakub Sasín, v celkovém
pořadí se umístil na 5. místě. Kuba zajel ještě
skvělý výsledek na Kriterijní lize v Bělkovicích-Lašťanech, kde obsadil 3. místo. V juniorech
předvádí pěkné výsledky Marek Majdanics, který
se zlepšil v časovkách, což potvrdil vítězstvím ve
dvou závodech Slezského poháru, a to v Bohumínské časovce a ve Velké ceně Frýdku-Místku.
Další z juniorů David Šigut vyhrál Slezský pohár
ve Starém Jičíně Grand Prix Forman.

Obrovský posun ve výkonnosti ukazují Klára
Palagyiová a Linda Sítková v kategorii žákyň.
V krajských soutěžích se pravidelně umisťují na
stupních vítězů a Linda se dokonce probojovala
na stupně vítězů i v závodech Českého poháru
v Kyjově. V kritériu obsadila 2. místo a silniční
závod vyhrála! V kategorii starších žáků bojují
Jakub Sasín, Jan Kyas, Adam Motaň a Matouš
Filgas. Žáci sbírají zkušenosti s velkými závody,
například na mezinárodním etapovém závodě
Szlakami Jury, který se jel v polovině května, se

Staroveským odchovancům se dařilo na Mistrovstvích České a Slovenské republiky. Josef
Černý se s přehledem stal mistrem České republiky a Nikola Bajgerová v časovce obsadila 4. místo. Budeme držet palce také v závodech s hromadným startem.
Aktuality z chodu oddílu naleznete na internetových stránkách www.ackstaraves.cz.

Linda Sítková na Českém poháru mládeže v Kyjově (13. 6. 2021)

Karel Nepraš
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Obnovíme společně zemědělský brownfield?
Milí spoluobčané ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí, dovolte mi se Vám
představit, i když myslím, že s některými se známe moc dobře již z dřívějších let, neboť
jak jezdíme po Staré Vsi v traktoru nebo projíždíme při žních s kombajnem, často na sebe zamáváme a pozdravíme se. Tak si tady ve Vsi připadáme jako doma.

vedeného místního rozvoje MAS
Pobeskydí, byl náš projekt vybrán
k dotační podpoře a tím byl umožněn rozvoj živočišné výroby. Žadatelka Markéta
Nováčková se bude zabývat chovem drobné drůbeže. Oplocení výběhu a technologie do kurníku
vytvoří vhodné zázemí pro chov drůbeže, zavedení prodeje ze dvora a uvádění produktů na trh.

Jsme rodinnou farmou pocházející ze Staré
Bělé a s manželem se již nějakou dobu zabýváme
rostlinou a živočišnou výrobou. Bydlíme
v rodinné zástavbě, kde bohužel v této „uspěchané
době“ zemědělství pšenka nekvete, tak si říkáme,
kde dělat zemědělství, než v zemědělském areálu.
Jeden je i ve Staré Vsi – ten nefunkční s modrou
vítkovickou věží, stojící v krásném prostředí nad
rybníky. V loňském roce jsme areál pořídili
a pokoušíme se pomalými kroky areál oživit. Na
základě dotační výzvy Programu rozvoje venkova, vyhlášené v rámci Strategie komunitně

Areál je opravdu rozlehlý a myslím, že ho
můžeme nabídnout nejen pro zemědělství. Mým
přáním, a doufám, že někdy v budoucnu uskutečnitelným, bude, abychom se zde mohli setkávat,
dojít si koupit kvalitní vypěstované potraviny
a vychované kvalitní maso a při tom se jen tak na
chvíli zastavit a sousedsky pobavit. Již nyní se
těším na případné shledání, spolupráci, kdo máte
zájem pomoci, klidně se zastavte a rádi Vám strčíme lopatu nebo motyčku do ruky. Můžete si
třeba takto i odpočinout a zažijete jiný relax než
u počítače.

23

zpravodajPP

SSStaroveský

Pro vysvětlení myšlenky si dovolím použít
část článku z časopisu OKNO, který vyšel letos
v červnu.
...Jak náročné je vychovat jatečního býka by
mohli vyprávět farmáři, kteří se chovu dobytka
dlouhodobě věnují. Patří mezi ně i Markéta
Nováčková ze Staré Bělé u Ostravy, která se před
patnácti lety přivdala na statek. Absolventka filmové školy ve Zlíně část svého profesního života
strávila jako produkční ostravského Telepace a v
České televizi. Za sebou má i pracovní zkušenost
z Charity. Dnes je z ní farmářka a jejím snem je
vybudovat v areálu bývalého vepřína ve Staré
Vsi nad Ondřejnicí sociální zemědělství. Šetrné
k přírodě a otevřené lidem, pro které bude práce
na farmě terapií i radostí. Inspiraci pro sociální
zemědělství našla v díle bl. Adolfa Kolpinga.
V sociálním zemědělství vidí přidanou hodnotu
k té samotné náročné práci. Je to o setkávání,
komunitním způsobu života. K realizaci svého
náročného snu by ráda využila část areálu zchátralého vepřína, který s manželem nedávno pořídili. Letos se tři mamky rozhodly založit malou
zeleninou farmu a pomocí systému sezónních
bedýnek zásobovat čerstvými plody několik rodin
v okolí.
„Pěstujeme ředkvičky, fazole, cibule, salát,
cukety, tykve, patisony, okurky, rajčata, papriky,
špenát, lilek, kedluben, zelí, celer, mrkev, petržel, hrách, brambory,“ vyjmenovává sortiment
farmářka Markéta a dodává, že jedna z maminek v týmu „Farmy ve Vsi“ má zálibu v květinových záhonech a bude se věnovat floristice. Kapacita rodící se farmy bude v letošním roce okolo
dvaceti bedýnek. Zájemci, kteří si je objednají,
dostanou každý týden dávku produktů a podpoří
tak místního pěstitele. Bedýnku s čerstvou zeleninou si z farmy odnesou také lidé, kteří se rozhodnou pěstitelky podpořit jen jednorázovým
nákupem. Sklízet se bude od června do října.
Zemědělská „KPZtka“ pomáhá přežít lokálním pěstitelům ovoce a zeleniny.
Financování bude probíhat formou tzv.
KPZtky. Pod zkratkou se neskrývá skautská
„krabička poslední záchrany“, ale systém „komunitně podporovaného zemědělství “, který

zaručuje spotřebitelům místní potraviny a zemědělcům úctu a důstojný život. Vztah založený
na důvěře mezi zemědělcem a zákazníkem, který
si zboží na začátku sezóny předplatí, dává pěstiteli jistotu výdělku. Výsledkem této spolupráce
jsou vysoce kvalitní potraviny vyrobené ekologicky a sociálně udržitelným způsobem.
Komunitně podporované zemědělství nabízí
ještě další benefity. Farmu i svého farmáře
mohou zákazníci poznat zblízka, zapojit se do
práce na dobrovolnických brigádách nebo se lecčemu naučit při vzdělávacích programech.
Například to, jak různé druhy zeleniny zpracovat a co z nich uvařit. „My jsme zatím na
začátku. Postupně bychom však chtěli tento areál
oživit a vytvořit z něj místo nejen pro práci, ale
také pro relaxaci a setkávání,“ dodala Markéta
Nováčková.
Více o farmě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na
www.farmavevsi.cz.
Markéta Nováčková
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Opustili nás…
p. Ladislav Mokoš
p. Alena Košťálová
p. Jaroslav Palička
p. Jan Javorek
p. Otakar Palička
p. Božena Jarolímová
p. Zdenka Pavelková
p. Rostislav Kolek
p. Ladislava Doležílková
p. Ivan Filgas
p. Miroslav Havran

roč. 1952
roč. 1971
roč. 1941
roč. 1952
roč. 1937
roč. 1932
roč. 1946
roč. 1957
roč. 1954
roč. 1944
roč. 1945

Věnujte jim tichou vzpomínku.
Bronislava Pavlosková,
matrikářka

Naše obec očima statistiky
Naše obec čítala k 1. 1. 2021 celkem 2 870 obyvatel, a to včetně cizinců, kterých žije v naší obci
19. Oproti minulému roku se počet obyvatel navýšil o 21 osob. V místní části Košatka žije okolo
350 osob. Nárůst počtu obyvatel je zapříčiněn
hlavně přistěhováním, v loňském roce se do naší
obce přihlásilo k trvalému pobytu 63 osob, z toho
do místní části Košatka 11, a odhlásilo se celkem
38, z Košatky se odhlásilo 5. Letos lze očekávat
rekordní počet přihlášených, neboť se začínají

kolaudovat rodinné domky na ulici Sluneční
stráň. Loni se narodilo 24 dětí, z toho se narodily
2 v Košatce a 32 našich spoluobčanů zemřelo,
z toho v Košatce 5. Průměrný věk našich občanů
je 41,7 let.
V roce 2020 bylo uzavřeno celkem 46 sňatků,
z toho 7 církevních. Přidělených nových čísel popisných bylo 11.
Bronislava Pavlosková, matrikářka
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Pozvánky
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Jiøí Mytyzek
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TJ Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s.

pořádá

TANEČNÍ 2021

pod vedením pana Jaromíra Riedla

1.lekce proběhne v pátek 10.09.2021

od 18.00-20.00 hod ve Sportovní hale TJ Stará Ves n/O

Přihlášky zasílejte do 31.7.2021 na email:
eva.hyneckova@seznam.cz, kde také získáte bližší informace o
kurzu.
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Benefice „Sešli se, aby pomohli...“
pro Charitní dům sv. Benedikta k 30. výročí Charity Ostrava

23. 9. 2021 | 19:00 h
Trojhalí Karolina, Ostrava
VSTUPNÉ: 490 Kč | PŘEDPRODEJ: www.ostravainfo.cz

Sima Martausová

Miro Žbirka
27

CHARITA
OSTRAVA

ostrava.charita.cz

Hana Fialová s komorním
orchestrem Jakuba Žídka
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POZVÁNKA NA KONDORSKÝ KOLOBĚH
2. října se bude konat II. ročník Kondorského Koloběhu. Jedná se o netradiční závod ve
dvojici, kdy jeden jede na kole a druhý běží. Trasa zůstává stejná jako minulý rok. Závodu
se mohou zúčastnit i rodiče s dětmi. V této kategorii je trasa dlouhá 8 km. V dospělé kategorii soutěží vždy jeden muž a jedna žena za tým a trasa je dlouhá 16 km.
Pravidla jsou jednoduchá:
1. Do dvojice jedno kolo.
2. Jeden běží, druhý jede na kole.
3. Je jen na Vás, kdy se budete střídat.
4. Kolo si musíte předávat z ruky do ruky.
5. Během závodu musíte být od sebe na viditelnou vzdálenost.
Na závod se můžete registrovat předem na e-mailu kondorskykolobeh@seznam.cz až do
29.9.2021. Na místě už bude jen omezené množství startovních čísel, proto nenechávejte
svou registraci na poslední chvíli. V e-mailu stačí uvést jméno a datum narození obou
závodníků, kategorii a telefonní kontakt. Startovné zůstává 100 Kč/tým při registraci předem. Na místě 150 Kč/tým. Pro všechny závodníky jsou připravené diplomy a pro nejlepší
z Vás i medaile a malé překvapení. Start i Cíl je v klubovně Kondora ve Staré Vsi, kde bude
nachystáno občerstvení pro závodníky i fanoušky. Moc se na Vás těšíme.
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zpravodaj

pořádá

Bezlepkově – Vladěna Halatová

KURZ BEZLEPKOVÉHO PEČENÍ
Stará Ves nad Ondřejnicí u Ostravy

28. 8. 2021 /sobota/ ve 13.00 – 17.00h

Stará Ves nad Ondřejnicí

(Hasičská zbrojnice, D.Růži 12)

Program:
- pečení: Chleba z ošatky, čokoládové rolky, kremrole a pletené koláče
- povídání si o bezlepkovém pečení a jeho vychytávkách
Cena kurzu: 1250,-

29

Objednávky na kurz přes vyplněný formulář zde:
https://bezlepkove.com/bezlepkove-kurzy/kurz-bezlepkoveho-pecenistara-ves-nad-ondrejnici-u-ostravy-28-8/
nebo na email: bezlepkove@seznam.cz

Co si upečete, to si odnesete
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www.staraves.cz
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Rekonstrukce školy se (přes některé potíže) blíží do cíle

Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi
a Košatce v 2. čtvrtletí roku 2021
DATUM

AKCE

MÍSTO

POŘADATEL

27. 8. 2021

Letní kino

areál TJ

KK

28. 8. 2021

Kurz bezlepkového
pečení

hasičská zbrojnice

KK

1. 9. 2021

Tradiční setkání

hasičská zbrojnice

SPOPVES

10. 9. 2021

Taneční, 1. lekce

areál TJ

TJ Stará Ves

12. 9. 2021

Dožínková slavnost

areál farnosti

farnost Stará Ves

2. 10. 2021

Kondorský koloběh

klubovna Kondora

Kondor

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

Pomozme jižní Moravě!
Na čtvrtek 24. června nezapomenou obyvatelé několika jihomoravských vesnic do
konce života. Během chvilky přišli o své blízké, střechu nad hlavou, majetek, zdroj obživy... Na pomoc jim přispěchali dobrovolníci
z celé republiky, pořádají se sbírky. Pomocnou ruku postiženým Mikulčicím podali i
členové našeho hasičského zásahového družstva, kteří se o víkendu 26.–27. 6. zapojili do
odstraňování škod a na vlastní oči viděli
ohromný rozsah řádění živlu. S pomocí se
přihlásila i naše obec, která poukáže z rozhodnutí zastupitelstva obce na účet Mikulčic

částku 100.000 Kč. Pomozte i vy postiženému regionu, třeba právě Mikulčicím s necelými 2000 obyvateli, které mají na svých
webových stránkách www.mikulcice.cz uveden transparentní účet pro přímou finanční
pomoc obci.
Děkujeme i jejich jménem, pokud přispějete jakoukoli částkou nebo jiným vhodným způsobem. Vždyť pomoc lidem v nouzi
patří mezi nejkrásnější lidské vlastnosti.
Zastupitelé obce
Stará Ves nad Ondřejnicí.
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