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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

prožili jsme relativně klidné prázdniny s  utlumeným covidem a  začala druhá část roku, 
charakteristická nástupem dětí do školy. Letošní vítání žáků bylo o to příjemnější, že jsme je mohli 
uvést do školy, která po rekonstrukci září novotou. I když práce na úpravě okolí budou pokračovat, 
základ je položen. Věřím, že žádný vir neohrozí výuku a přimlouval bych se, aby se naše děti - 
a nejen ony - nakazily virem humoru, legrace a dobré nálady.

Nemohu zde nevzpomenout, že se blíží volby do Parlamentu ČR. Vnímám spoustu kritiky na 
naše politiky, ale pokud chceme něco změnit, tak k těm volbám běžme. Vím, že vybrat tu správnou 
stranu je asi těžké, ale věřím, že budete mít šťastnou ruku, vždyť výsledek ovlivní náš život nejméně 
na další čtyři roky.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

 Rekonstrukce ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí 
– stavba dokončena a uvedena do provozu.

 Výstavba kanalizace II. etapa – stavba je 
dokončena a předpoklad uvedení do pro-
vozu je 31. 10. 2021.

 Sběrný dvůr Stará Ves – stavba je z velké 
části realizována, předpoklad uvedení do 
provozu je prosinec 2021.

 Výstavba chodníků v Košatce – stavba má 
mírné zpoždění vinou nutných přeložek 
inženýrských sítí, předpoklad dokončení 
do konce roku 2021.

 Rekonstrukce rybníku nad zámkem – stav-
ba bude zahájena v říjnu 2021.

 Běžecká dráha a doskočiště u ZŠ Stará Ves 
n. O. – stavba bude zahájena v říjnu 2021 
a dokončena do 30. 6. 2022.

 V rámci Komplexních pozemkových úprav 
budou do konce roku uvedeny do provozu 
2 polní cesty – jedna v Košatce (navazuje na 
ulici Vojenskou) a jedna ve Staré Vsi v úseku 
ulice K Trní – příčnice k vojákům.

Ing. Dalibor Dvořák,  
starosta obce

 ZO schválilo závěrečný účet, vzalo na vědomí 
Zprávu auditora, vyjádřilo souhlas s celoroč-
ním hospodařením (s výhradami), schválilo 
účetní závěrku za r. 2020.

 ZO bere na vědomí závěrečný účet svazku 
obcí SMOPO.

 ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření 
č. 1/2021 (navýšení – výměna kotlů v bytovce 
Košatka – 225 tis. Kč a odnětí půdy ze ZPF 
za hřiště u  školy – 305 tis. Kč) a  schválilo 

rozpočtové opatření č. 2/2021 (navýšení – 
daň 87 tis. Kč, splátky kotlíkové půjčky, ko-
munální služby a  věcná břemena + 300 
tis. Kč, kompenzační bonus + 114.060 Kč. 
Výdaje navýšení – kanalizace ul. Slunečná + 
136 tis. Kč, oprava dešťové kanalizace ul. Du-
kelská – Na Kopci + 345 tis. Kč, kanalizace 
II. etapa (vícepráce) – 10 mil. Kč.

 ZO schválilo prominutí nájmu nebytových 
prostor v době COVIDU z důvodu vyhlášení 

Krátké zprávy o investičních akcích obce

Zpravodajství ze zámku



SStaroveský zpravodaj

4

mimořádného stavu za leden - duben 2021 
provozovnám JILADAR s.r.o., Michal Petroš 
(Zámecká rest.), J. Vítkovská, Kopřivnice, 
D. Weissmannová, Brušperk.

 ZO schválilo dotaci ACK Stará Ves n. O. 
50.000 Kč, TJ Stará Ves n. O. 80.000 Kč (mlá-
dež) a 180.000 Kč (činnost), KONDOR – sku-
pina Stará Ves 70.000 Kč, Český rybářský 
svaz, z. s.. MO Stará Ves 50.000 Kč, soubor 
Ondřejnica 75.000 Kč a ŘK farnost Stará Ves 
n. O. 255.000 Kč (nevyčerpáno v r. 2020).

 ZO schválilo odkup pozemku parc. č. 1257/4 
v k. ú. Stará Ves n. O. (Delfínova cesta nava-
zující k ul. Na Zákostelí). 

 ZO schválilo nákup pozemku parc. č. 3049/2 
– zahrada o výměře 44 m2, k. ú. Košatka n. 
O. v návaznosti na přípravu stavby mostu 
silnice III/4804 Košatka, most přes Lubinu 
ev. č. 4804-2 (vydáno stavební povolení pro 
investora, Správu silnic MSK, začátek 2022).

 ZO schválilo (po 3 letech „zrychleného“ ří-
zení) Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí 
- Změnu č. 1.

 ZO rozhodlo o poskytnutí finančního daru 
obci Mikulčice, okr. Hodonín, postižené pří-
rodní katastrofou, ve výši 100 tis. Kč.

 ZO rozhodlo o změně průběhu ulice Hlubo-
ká, tj. o jejím prodloužení od domu p. Blahety 
až k ulici Delfínova.

 ZO zamítlo návrh na vyvěšování moravské 
vlajky u příležitosti státního svátku 5. 7. -  Dne 
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. 

 Starosta informoval přítomné o novinkách 
– přípravě cyklochodníku Brušperská, stavbě 
kanalizace, rekonstrukci ZŠ, stavbě chodníků 
v Košatce, odbahnění rybníka nad zámkem, 
stavbě sběrného dvora, stavbě polních cest 
v Košatce za protipovodňovým valem a ve 
Staré Vsi ulice K Trní. Chystá se obnova mostu 
v Košatce, silnice III/4804, most přes Lubinu 
ev. č. 4804-2 (vydáno stavební povolení pro 
investora - Správu silnic MSK, začátek 2022), 
pro pěší bude přes řeku zhotovena lávka.

 ZO neformálně projednalo zamýšlené navý-
šení kapacity mateřské školy. Jsou 3 varianty 

(přístavba za školou místo tzv. uhelny/rozší-
ření současné MŠ nad zámkem/ přestavba 
monobloku spojená se zdravotnickými 
zařízeními).

 RO schválila dar 6 tis. Kč pro Asociaci TOM 
ČR - letní dětský tábor Ondřejnica 25. 7.–7. 8. 
2021.

 RO schválila nabídku fy RENOMIA a.s., na 
pojištění majetku a odpovědnosti Obce Stará 
Ves n. O. 

 RO schválila smlouvu o odběru bioodpadu 
s fou Matěj Agro, s.r.o., Kateřinice 98. Cena 
za převzetí a uložení 1 tuny BRO je 500 Kč 
bez DPH.

 RO schválila smlouvu na zajištění odběru 
elektrozařízení s  fou ELEKTROWIN a.s., 
Praha.

 RO schválila dar 2 tis. Kč Spolku pro obnovu 
venkova MSK, Řepiště.

 RO schválila žádost spolku Arnika na ošet-
ření vrb hlavatých na Vrbanisku v Košatce 
n. O.

 RO schválila zveřejnění výzvy k veřejné za-
kázce malého rozsahu „Běžecká a skoková 
dráha u ZŠ Stará Ves n. O.“ a „Stará Ves n. 
O., rekonstrukce stávajících vodních 
nádrží“.

 RO schválila rozpočtové opatření č. 3/2021 
o poskytnutí daru 100 tis. Kč obci Mikulčice, 
okr. Hodonín, která byla postižena přírodní 
katastrofou. 

 RO schválila smlouvu s f. Lesostavby F-M, 
a.s., na veřejnou zakázku „Stará Ves n. O., 
rekonstrukce stávajících vodních nádrží“, 
cena 1.094.960 Kč bez DPH.

 RO rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky 
na akci „Chodníky Košatka n. O.“ ve pro-
spěch firmy INGDOP s.r.o., Valašské Mezi-
říčí, cena 8.939.239 Kč vč. DPH.

 RO projednala organizaci provozu v  MŠ 
a zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Stará Ves o aktu-
ální situaci ve školním roce 2021/22.

Mgr. Jaromír Chvostek
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Volby 2021 

Všem občanům, dále politickým stranám, 
politickým hnutím a koalicím, jejichž kandi-
dátní listina byla zaregistrována pro volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky, konané ve dnech 8. a 9. října 2021.

Informace k organizaci voleb

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. 
f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parla-
mentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

informuji 

občany, dále politické strany, politická hnutí 
a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregis-
trována pro volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. 
a 9. 10. 2021, o počtu a sídlech volebních okrsků 
v obci Stará Ves nad Ondřejnicí: 

Volební okrsek č. 1:
Volební místnost - v  zařízení Tělovýchovné 
jednoty Stará Ves n. O., Sportovní 554, Stará 
Ves n. O. 

Volební okrsek č. 2:
Volební místnost - v zámku, Zámecká 1, Stará 
Ves n. O. 

Volební okrsek č. 3: 
Volební místnost - v  klubovně TJ v  Košatce, 
Lubinská 131, Košatka, Stará Ves n. O. 

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Za vyloženě podzimního počasí jsme zahá-
jili školní rok 2021/22. Ve škole jsme po prázd-
ninách přivítali 245 žáků, z toho 34 prvňáčků. 
Ti jsou letos ve dvou třídách a  v doprovodu 
svých rodičů byli slavnostně uvítáni v  naší 
škole. Tradičního vítání se účastnilo vedení 
školy spolu s panem starostou ing. D. Dvořákem 
a panem farářem Mgr. J. Slavíkem. 

Věřím, že tento školní rok již nebude 
poznamenán koronavirem a  my nebudeme 
muset naše vyučování zahajovat slovy: „…sly-
šíme se?” Vždyť my všichni si chceme užívat 
novinky, které nás tady čekají – nová hřiště za 
školou, venkovní učebnu, jazykovou učebnu, 
čítárnu, nové atrium a hlavně všichni chceme 
být pospolu a prožívat to, co nám minulý rok 
nedovolil. 

Vzdělávání v základní škole se uskutečňuje 
podle vzdělávacího programu „Škola pro 
všechny“. Cílem je poskytovat výchovu a vzdě-
lávání v  rámci školní docházky, pomáhat 
žákům rozvíjet jejich osobnost, získávat 

poznatky o světě, životě, člověku apod. Vedeme 
děti k vytváření vlastního úsudku a hodnocení, 
spolupráci se spolužáky, vztahu mezi žáky. 
Během školního roku organizujeme 2 projek-
tové dny, kterými se snažíme zpestřit vzdělá-
vání a učení žáků. V těchto projektech se žáci 
dovědí mnoho nového o vybraných tématech, 
učí se pracovat ve skupinách, hodnotit své práce 
a sledovat práce spolužáků. Již od října rozje-
deme opět mimoškolní aktivity pro žáky školy. 
Ti mají možnost se zapojit do počítačového 
kroužku, kroužku jazyka ruského, do sportov-
ního kroužku, atletiky, keramického kroužku, 
elektrotechnického kroužku, přírodovědného 
kroužku a školního časopisu, mohou se naučit 
základům country kytary. Věříme, že na jaře 
budeme moci uskutečnit tradiční Vítání jara 
spolu s rodiči.

Žákům, kteří cítí problémy vyvolané dis-
tanční výukou, nabídneme doučování po školní 
výuce. Žáci 7. ročníku letos absolvují lyžařský 
kurz ve Velkých Karlovicích, žáci 1., 2. a 3. roč-
níku kurzy plavání. 

A je to tady!
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V roce 2019 jsme získali mož-
nost zapojit se do projektu LEAVE 
ANGER BEHIND (Nechme hněv 
stranou).

Od té doby uběhlo spousta času, z našeho 
projektu vystoupilo Dánsko, ale zbývající školy 
z  Turecka, Litv y, Itá l ie a  Irska zůsta ly 
zapojeny. 

První setkání proběhlo v Itálii v listopadu 
2019. Následně jsme naplánovali další, ale 
Covid 19 naše plány zhatil. Další setkání v Litvě 

bylo zrušeno a vše se odehrávalo jen 
online. Tady patří velký dík kolegy-
ním a žákům naší školy, zvlášť sou-
časné 9. třídě.

Měli jsme spoustu online setkání s různými 
prezentacemi. Vše můžete sdílet na tomto 
odkaze: https://www.zs-staravesno.eu/cate-
gory/soucasnost/

Další setkání proběhlo v srpnu v dalekém 
Turecku. Navštívili jsme hlavní město Ankaru. 
Tady žije 6 mil. obyvatel, město se dále rozrůstá. 

Mezinárodní projekt naší školy pokračuje

Základní a  mateřská škola má celkem 52 
zaměstnanců. Nově jsme přivítali paní učitelku 
Petru Fešarovou, která bude vyučovat na 
1. stupni a  také bude učit předměty speciální 
pedagogické péče.

V mateřské škole máme celkem 93 dětí, což 
je plná kapacita školky. Paní učitelky pracují 
s dětmi podle školního vzdělávacího programu 
„Společně si hrát a společně poznávat“. Letos 
jsme rozšířili provozní dobu MŠ od 6:15 do 
16:30 hodin. Podle školního vzdělávacího pro-
gramu sestavují paní učitelky výchovně vzdě-
lávací plán pro každou třídu tak, aby co nejlépe 
odpovídal potřebám dětí v dané třídě, byl pes-
trý, zajistil, aby se děti učily co nejpřirozeněji 
a  nejefektivněji a  trávily bezpečně a  kvalitně 
svůj čas ve školce. Školní vzdělávací program 
je zpracován tak, aby bylo možné vhodně 

reagovat na aktuální situaci v každé třídě, na 
dění v obci i ve světě. 

Naše škola a školka je od rána plná dětí, ze 
začátku školního roku byl v Beruškách  - oddě-
lení nejmladších dětí mateřské školy – slyšet 
hlavně pláč. Dnes již všechny děti chodí do 
školky převážně s úsměvem.

Já věřím, že úsměv na tváři zůstane dlouho 
všem. Těšíme se nejen na výuku, ale i společné 
akce a chvíle, které nás po celý školní rok čekají.

Rodičům přeji pevné nervy, mnoho radosti 
z úspěchů svých dětí.

Poklidný a příjemný školní rok přeje 

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy,  
se svými kolegyněmi a kolegy

Děti MŠ, třída Hvězdiček, na novém hřišti Nová jazyková učebna
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První letní den šli žáci 8. třídy do pořadu 
vysílaného na ČT Déčko s názvem „Už tam 
budem?“ Soutěže se zúčastnili: Jan Bohoněk, 
Klára Otáhalová, Veronika Slaná, Hana Pindu-
rová, Richard Jančák a já, autor článku, jakožto 
náhradník. Soutěž se odehrává v prostorách U6 
areálu Dolních Vítkovic. Kromě nesnesitelného 
vedra jsme museli projít několika vědomostními 
a sportovními úkoly, abychom sbírali body a měli 
na konci lepší skóre než protější tým. Prováděli 
nás dva moderátoři: Karel Zima (Ducháček) 
a Petr Stach (Továrník). Soutěž se zabývá vědou. 

Velký úspěch žáků naší ZŠ - Už tam budem!

Anglicky se zde domluvíte velmi zřídka, pro-
tože angličtinu začali učit ve školách od 2. roč-
níku tak 10 let zpět.

Prohlédli jsme si školu, kde mají 40 až 50 
žáků ve třídě. Srovnání školy s naší školou je 
markantní. Na chodbách není výzdoba, ve tří-
dách velmi strohé vybavení. Vzdělávací systém 
se také liší. Škol je málo, proto tak vysoký počet 
dětí ve třídě. Pouze 3 % dětí jdou studovat. 

Učitelé učí pouze svůj vystudovaný předmět. 
Ve škole mají málo tříd, tak učí dopoledne 
a další třídy odpoledne. Ředitelé dostávají na 
vše jen část dotací, zbytek financí si musejí shá-
nět sami. Samotná škola je v nepříliš bezpečné 
lokalitě.

V listopadu pojedeme navštívit Dublin, tedy 
pokud nám to situace umožní. 

V prosinci bychom vycestovali do Litvy i s 
žáky, což by mohla být úžasná příležitost komu-
nikace v cizím jazyce a poznání cizí země stejně 
jako jiného vzdělávacího systému a jiné školy. 
V  únoru bychom přivítali partnery projektu 
v naší škole. 

Projekt bude ukončen v únoru 2022, tak nám 
držte palce, abychom vše zvládli a mohli nabíd-
nout našim žákům nový směr vzdělávání se.

Mgr. Hana Cholevová
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Proti nám soupeřil o rok starší tým z Dubu 
nad Moravou. Ze začátku jsme se báli, protože 
byli o dost urostlejší a vyšší než my. Ale svedli 
jsme s nimi velmi napínavý souboj. Pořád jsme 
se předháněli ve vedení. Ovšem pro naši školu 
to bylo do třetice všeho dobrého. Vyhráli jsme, 

užili jsme si to a máme hodně nových zážitků 
a zkušeností z natáčení. 

Vojtěch Koval, 9.A

Naše výkony jste mohli sledovat 24. 9. 2021 
v 14.45 na „Déčku“.

Všechna omezení a neustále se měnící naří-
zení mají doposud velký vliv na uspořádání kul-
turních akcí, které jsme vám slíbili v minulém 
čísle zpravodaje. Všichni naši původně domlu-
vení hosté jen velmi těžce hledají nové, náhradní 
termíny. Ze stejného důvodu se nám nedaří 
pozvat jiné zajímavé hosty. Besedu se spisova-
telkou Karin Lednickou i koncert klasické hudby 
na nádvoří zámku jsme museli přesunout do 
příštího období. Z plánovaných setkání se nám 
podařilo domluvit cestovatelskou besedu s Radi-
mem Kolibíkem. Jeho obrovským koníčkem je 
focení, létání i cestování. O zážitky ze svých cest, 
doplněné o  spoustu fotografií pořízených 
z dronu, se s námi rozdělí v pátek 5. listopadu 
v 17 hodin v malém sále haly TJ. 

V loňském roce jsme prožili poslední advent 
i Vánoce s obecním vánočním stromem, vzrost-
lým stříbrným smrkem, který rostl nedaleko 
zámku. Ten byl napaden nemocí, která způsobila 
opadávání jehlic, a  strom musel být pokácen. 
Doufali jsme, že ho nahradí jeden ze dvou vedle 
rostoucích smrků. Ty však musely být ze stej-
ného důvodu pokáceny také. Nechceme vás 
a především malé děti připravit o kouzlo rozsví-
ceného vánočního stromu, a  proto hledáme 
a  plánujeme jiné řešení. Adventní atmosféru 
bychom chtěli navodit společným setkáním 
v pátek 26. listopadu. Na stejný den je plánována 
i vernisáž výstavy prací studentů Střední školy 
uměleckých řemesel z Ostravy.

V sobotu 11. prosince vás pozveme do kos-
tela sv. Jana Křtitele na adventní koncert. 
Vystoupí VientoMarero duo, manželé Mecovi, 
absolventi VŠMU v  Bratislavě, kteří rozezní 
flétnu a kytaru. Pestrý program, který pro nás 
připravili, obsahuje skladby od období baroka 

přes klasicismus, romantismus až po jihoame-
rickou hudbu. 

Zajímavý zážitek stále přináší výstava 
Kočárky, panenky, paraplíčka. Jedná se o první 
veřejné představení rozsáhlé sbírky historických 
kočárků paní Zdeňky Ivánkové. Cestu do 
zámku, kde je expozice umístěna, si od počátku 
výstavy ke dni uzávěrky zpravodaje našlo již 
1254 osob. Jednalo se o návštěvníky nejen z blíz-
kého okolí. Namátkou jmenuji i  další místa, 
odkud k nám hosté zavítali: Olomouc, Přerov, 
Mikulov, Znojmo, Brno, Teplice v  Čechách, 
Praha, Bratislava a  celá řada dalších větších 
i  menších měst a  obcí. Někteří přijeli cíleně, 
obzvláště když se objevila zmínka o  výstavě 
v některých médiích. Jiní zavítali náhodou, jeli 
kolem, zaujal je krásný „malovaný“ zámek. Bylo 
milé slyšet chválu nejenom na samotnou 
výstavu, ale i na zámek, upravené okolí a celou 
Starou Ves. Nevím, zda si mohu dovolit napsat, 
že moc domácích jaksi cestu do zámku zatím 
nenašlo. Stále máme otevřeno o sobotách, nedě-
lích a svátcích od 13 do 17 hodin. Po předchozí 
domluvě (558 669 201) vás provedeme kdykoliv 
jindy. Otevřeno budeme mít i v pátek 8. října od 
14 do 19 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 17 
hodin. Výstava potrvá až do konce roku. V pří-
padě poklesu návštěvnosti budeme nuceni upra-
vit návštěvní dobu. O případné změně budete 
informováni obvyklým způsobem. 

Plní se i přehled kulturního a společenského 
dění na zadní straně obálky zpravodaje. Je vidět, 
že staroveské spolky a ostatní uskupení se snaží 
o  obnovení své činnosti. Přijďte je podpořit 
návštěvou jimi pořádaných akcí.

Za KK Marcela Tylečková

Staroveská kultura
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Drazí přátelé, srdečně vás všechny zdravím. 

Po létě plném táborů, ale taky i aktivního 
odpočinku, se na faře rozběhl další školní rok, 
jehož začátek je tradičně ve znamení adaptač-
ních kurzů několika škol. Zároveň většině z vás 
určitě neuniklo, že se kromě dlouhodobých 
úprav kolem kostela rozběhly v blízkosti fary 
další stavební práce a  terénní úpravy, které 
odhalily místo, kde by mělo stát Komunitní 
centrum. 

Tento projekt začal vznikat před 3 lety na 
popud otce biskupa Martina Davida, který 
vnímá vytíženost Diecézního střediska a také 
potenciál jeho dalšího využívání. Kdo se někdy 
„protáhl“ (třeba při Noci kostelů) farou, tak ví, 
že její prostory nejsou nafukovací a asi si dokáže 
představit, že trávit propršený nebo zimní 
víkend pouze v několika místnostech fary není 
vůbec snadné. Zároveň není vždy jednoduché 
zkombinovat provoz střediska a fungování far-
ního společenství, které taky není malé. To byly 
důvody, které vedly k  uvažování a  nakonec 
k rozhodnutí rozšířit možnosti tohoto místa. 

Stavební plán Komunitního centra je 
k nahlédnutí v bočním vchodu do kostela. Pro 
vaši představu půjde o nízkou zděnou stavbu 

s plochou střechou (povrch kačírek), ve které 
bude hlavní částí sál pro cca 50 – 70 lidí (bude 
záležet na druhu aktivity). K  sálu pak bude 
k  dispozici kuchyňka, toalety (jedna toaleta 
bude přístupná z venku pro využití zejména při 
akcích v kostele), kancelář pro sociálního pra-
covníka a menší sklad. Ubytování v Komunit-
ním centru plánované není, tzn. ubytovací 

Slovo faráře

Plán pro další rok
I přes stavební práce v okolí fary dále pokračují od září tradiční aktivity farnosti. Chystá 

se opět výuka náboženství, vzdělávání dospělých jednou za měsíc i tradiční Spolčínko, které 
bude probíhat každou druhou neděli na faře. Aktuální informace i termíny různých setkání 
je možné vždy vidět na vývěskách, webových stránkách farnosti nebo na facebooku farnosti. 
Další plán akcí, jejíž pořádání bude určitě záviset na vývoji nejrůznějších omezení, si můžete 
přečíst níže. 

S řadou z vás se občas dostanu na téma dalších omezení, která mohou na podzim přijít. 
Věřím, že už nás nepotká něco podobného, co loni. Ale zároveň že nezapomeneme brzy na 
to, co jsme společně mohli prožít a nepřestaneme si vážit toho, co máme. 

Přeji nám všem pokojný čas, spoustu radostí a vděčnosti za lidi, které máme kolem sebe, 
a vůbec za všechno, co od Boha dostáváme. 

Modlí se za vás o. Jan
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Akce, které nás do konce roku a v začátku nového čekají  
(změna vyhrazena z důvodu omezení …)

 2. listopadu – v 16 hod. Dušičková pobožnost a modlitba za zemřelé na hřbitově, 
v 18 hod. mše svatá (na hřbitově). 

 26. listopadu - rozsvícení obecního adventního stromu

 27.-28. listopadu – duchovní obnova pro ženy

 Rorátní mše svaté – v adventní době každé úterý a pátek v 6:15 v kostele a následná 
snídaně na faře

 V prosincovém termínu obnova pro muže

 24. prosince – odpolední otevírání Betléma v 15 hod.  + „půlnoční“ mše sv. za 
obyvatele naší obce ve 22 hod.

 8. ledna - Střediskový ples

 15. ledna - Tříkrálová sbírka

Také pečujete o svého blízkého doma nebo 
o tom uvažujete? Nevíte si s něčím rady? Jste už 
unavení? Uvítali byste radu a povzbuzení? Rádi 
byste se setkali s dalšími lidmi, kteří také pečují 
o svého příbuzného, abyste si mohli vzájemně 
popovídat a předat si získané zkušenosti?

Srdečně Vás zveme na poslední podpůrné 
akce pro pečující osoby, které pořádáme v rámci 
projektu Slezské diakonie „Podpora pečujících 
osob v Pobeskydí II.“:

 Ve čtvrtek 7. 10. 2021 a ve středu 8. 12. 2021 
od 16:00 do 18:00 se s Vámi rádi setkáme 
na svépomocných skupinách pro laické 
pečovatele v domácnosti, kterými provede 
paní ThDr. Miriam Szökeová, PhD. Najdete 
zde prostor pro vzájemné sdílení s  jinými 
pečujícími osobami, povzbuzení či výměnu 
zkušeností.

 Ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 16:00 do 18:00 
připravujeme setkání s odbornicí v oblasti 

Dovolte si věnovat dvě hodiny sami sobě…

kapacita pro akce zůstane podobná – využití 
vagónu + případně pár míst na faře.

Hlavním investorem stavby je Biskupství 
ostravsko-opavské, podíl na nákladech pak 
bude mít naše farnost a  budou využity také 
prostředky dotací z MAS Pobeskydí. Otevření 
centra, jehož výstavbu realizuje firma Radek 
Němec Stavby s.r.o., je plánovaný na podzim 
příštího roku. Systém provozu a  využívání 
Komunitního centra pak bude záležet na 

domluvě mezi Střediskem, farností i  dalšími 
zájemci (rodinami a dalšími skupinami z naší 
obce).

Pevně věřím, že nově vybudovaná stavba 
bude maximálně využita a bude sloužit k setká-
vání lidí napříč všemi generacemi. Případné 
dotazy ohledně výstavby nebo plánu rád kaž-
dému zodpovím. Zároveň prosím o trpělivost 
se zvýšeným hlukem a frekvencí provozu aut, 
která se stavbou souvisí. 
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Provázeli nás životem. Buďme s nimi,  
když ten jejich končí.

„Paní Věra má 62 let, dvě děti a pět vnoučat. 
Ráda o svou rodinu pečuje a radost jí dělá její 
zahrádka. S manželem si plánovali, že v důchodu 
začnou chodit do divadel a více si užívat života. 
Lékaři jí ale před půl rokem zjistili rakovinu tlus-
tého střeva. Její poslední přání bylo zůstat doma 
až do úplného konce. A rodina se rozhodla toto 
přání splnit.“ To je jen jeden z mnoha příběhů, 
se kterými se denně setkáváme. 

Většina lidí si přeje strávit své poslední chvíle 
doma. Ale jen malému procentu se to skutečně 
podaří. Důvodem je nedostatek informací. 
Paní Věře o mobilním hospici řekl její lékař. Ne 
všichni lékaři ale tuto možnost svým pacientům 
nabízejí. Rozhodli jsme se tyto statistiky změnit 
a již 5. rokem pořádáme osvětovou kampaň. 

V letošním roce se do kampaně zapojilo 
26 mobilních hospiců z  celé České republiky 
a společně se snažíme informovat lidi o službách 
mobilních hospiců, které poskytují profesionální 
zdravotní a  psychosociální služby umírajícím 
a jejich rodinám v domácím prostředí. Hlavními 

organizátory kampaně je Mobilní hospic Ond-
rášek a Fórum mobilních hospiců.

„Kampaň poběží během celého září a vyvr-
cholí Papučovým dnem ve středu 6. října 2021. 
Jedinečnost Papučového dne spočívá v tom, že 
se každý, kdo si ten den nazuje papuče, stává 
nositelem myšlenky umírání doma,“ popisuje 
ředitelka Mobilního hospice Ondrášek Broni-
slava Husovská. Lidé se tak mohou do kampaně 
zapojit jednoduchou a  veselou formou. Stačí 
si 6. října vzít papuče s  sebou, vyfotit sebe či 
kolegy z práce a sdílet fotku na sociálních sítích 
s #papucovyden. Díky sdílení fotek v papučích 
nám tak pomáhají informovat své okolí o domá-
cích hospicích. 

Další informace o  kampani a  mobilních 
hospicích se dozvíte na www.umiratdoma.cz. 

Vezměte si i vy 6. října papuče s sebou a pod-
pořte domácí hospicovou péči v České republice.

Jana Pastrňáková
Mobilní hospic Ondrášek

péče o osoby se syndromem demence, Bc. 
Martou Machovou, na téma „Péče o člo-
věka s  poruchou paměti a  komunikace 
s ním“.

 Ve středu 10. 11. 2021 od 17.00 do 19.00 
se uskuteční workshop „Fyzioterapie for-
mou Feldenkraisovy metody“, který bude 
lektorovat Mgr. Irena Molin, certifikovaná 
lektorka této metody. Workshop bude zamě-
řen prakticky na samotné cvičení, během 
kterého tak budete moci poznat efekty 
tohoto neobvyklého způsobu fyzioterapie.

Akce se v závislosti na aktuální epidemiolo-
gické situaci budou konat na adrese Třanovice 
188 (SEN centrum) nebo ON-LINE formou. 
Účast je bezplatná. V  případě potřeby Vám 
během těchto akcí můžeme nabídnout bezplatný 
dohled naší terénní pracovnice přímo v domác-
nosti u Vámi opečovávané osoby. 

Pro kvalitní organizaci prosím potvrďte 
svou účast na tel. čísle: 739 392 024 nebo 
na e-mail: podpora.pecujici@slezskadia-
konie.cz Bližší informace naleznete zde: 
http://www.slezskadiakonie.cz/projekty/
podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi

http://www.slezskadiakonie.cz/projekty/podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi
http://www.slezskadiakonie.cz/projekty/podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi
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Jako je již zvykem, i tento rok proběhl na 
přelomu července a srpna náš tábor. Čas neuvě-
řitelně letí, a tak jsme letos napočítali již desátý 
tábor v našem aktuálním tábořišti na Ostravici 
a dokonce dvacátý tábor vůbec!

Tento rok se děti vydaly skrz televizi do hry 
Jumanji, kde je čekala spousta nástrah džungle. 
Nalákali je hráči, kteří se prý nemohli dostat 
přes určitý level a  potřebovali pomoc. Ale 
o tom, že se nemohou ze hry vrátit, dokud ji 
nedohrají, se ani nezmínili. A tak jsme každý 
den museli překonat jeden level. Vždy ale 
záleželo na hráčích, někdy chtěli hrát jen jeden, 
někdy i dva a občas televizi ani nezapnuli. 

Naštěstí jsme překonali všechny úkoly. 
Vyhnali jsme z tábořiště opice, přešli jsme něko-
lik území a měst - jaguáří teritorium, krokodýlí 
řečiště, pomohli jsme domorodcům obnovit 
obchodní stezky, poznali jsme zvláštní druhy 
zvířat, zneškodnili jsme bomby, poskládali 
QR kód, který byl potřeba k pokračování hry 
a dokonce jsme překonali i virus! Krom levelů 
jsme se také bavili v tábořišti. Udělali jsme si 

vlajky a pokřiky, zpívali jsme hymnu, tančili, 
vyráběli, nakonec i natáčeli filmy a poté si užili 
filmový večer. 

Na závěr jsme se vydali na dlouhou cestu 
až k posvátné skále, do které jsme zasadili velký 
drahokam, zakřičeli „Jumanji” a  ukončili tak 
celou hru. Když jsme se vrátili do tábořiště, 
obyvatelé džungle pro nás připravili velkou 
hostinu a oslavu.

Tento rok jsme tedy úspěšně zvládli a  již 
teď se těšíme na další rok.

Za tábor LSPT Ondřejnica  
Barbora Černíková

Letní tábor se souborem Ondřejnica
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Po dlouhé pauze a téměř 17 měsíců bez 
vystoupení jsme se v srpnu zúčastnili Socho-
vých národopisných slavností ve Lhotce pod 
Ondřejníkem, kam se vždy rádi vracíme za 
malebným prostorem a úžasnou folklórem 
dýchající atmosférou. Tato událost nám 
připomněla, proč se scházíme, a jak moc nás 
baví, co děláme.

S novým školním rokem se rozjíždí 
i činnost Malé Ondřejnice a hledáme děti, 
které doplní naše řady. V pondělky se bude 
scházet mladší skupina ve věku od 4 do 8 let, 
ve středy pak ti starší, tedy 8–15 let. 

První zkoušky vypuknou od 20. září 
ve 2. patře zámku. Takže pokud máte 
zájem nebo víte o někom dalším, neváhejte 
a  přijďte se za námi podívat, jak to na 
zkoušce vypadá. 

Letos také nabíráme nové tanečníky 
do dospělé složky. Hledáme veselé lidi ve 
věku od 15 let, kteří se chtějí učit novým 
věcem. Pro více informací můžete kontak-
tovat vedoucí Barboru Vaňkovou a  Silvu 
Paličkovou.

Budeme se na všechny moc těšit.

Kolektiv vedoucích Ondřejnice

Ondřejnica hledá posily!
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TERMÍNY AKCÍ SPOLKU PŘÁTEL VESELÉHO STÁŘÍ 
DO KONCE ROKU 2021

Středy v 16 hodin v Hasičské zbrojnici ve Staré Vsi n. O.:
6. října Tradiční setkání s programem
10. listopadu Martinská zábava s hudbou a tancem
8. prosince Mikulášská nadílka
29. prosince Silvestr s hudbou a tancem

První letošní setkání Spolku přátel veselého 
stáří proběhlo až 30. června 2021.

S velkým napětím jsme očekávali, kolik při-
jde členů po takřka roční přestávce. Zklamaní 
jsme nebyli, sešlo se nás 59 a většina příchozích 
byla plně očkována. Všichni se dobře pobavili 
a pro nás organizátory to byl dobrý impulz pro 
nastartování podzimní sezóny.

Se začátkem školního roku 1. září se 
i  senioři sešli na obvyklém místě v  hasičské 
zbrojnici. Účast byla ještě větší než minule – 66 
členů. Dostali informace o dalších schůzkách 
a  o plánovaných divadlech. Hlavním úko-
lem pro všechny bylo zacvičit si se Zdenkou 
Glombíčkovou. Židle uprostřed sálu jako 
cvičební pomůcky byly hned obsazeny těmi 
aktivními. Mnozí se zdráhali, že budou cvičit 
na židlích u stolu, a za chvíli se i oni přesouvali 
do prostoru.  Nakonec to nedalo ani zarytým 
odpůrcům cvičení a  aspoň protahovali prsty 
na rukou. Nejméně 80 % hostů se do cvičení 
zapojilo včetně nejstarší 98leté seniorky. Snad 
to pro všechny byla inspirace na dlouhé zimní 
období, aby i vsedě protahovali svá těla.

Děkujeme Zdence Glombíčkové za skvělou 
ukázkovou hodinu.

Bohužel i  na naší členské základně se 
podepsala doba covidová. Za uplynulých 12 
měsíců zemřelo 6 pravidelných návštěvníků 
našich akcí. U několika dalších členů se zhoršil 
jejich zdravotní stav, který jim znemožňuje se 

akcí účastnit. Proto jsme rádi, když se setká-
váme v co největším počtu. Přivítáme každého 
nového člena. Přijďte příště, třeba nezávazně, 
a určitě se dobře pobavíte.

Návštěvu divadelních představení do 
Národního divadla moravskoslezského chceme 
umožnit i  široké veřejnosti, nejen našim 
členům:  

Čtvrtek 30. září – muzikál West Side Story

Čtvrtek 14. října – opera Nabucco

Středa 17. listopadu – opera Rusalka        

Doprava zvláštním autobusem ze všech 
zastávek s odjezdem v 17.30 hodin.

Zájemci o  vstupenky se mohou hlásit na 
mobilu 603 745 507 nejlépe sms zprávou.

Přejeme všem hezký podzim a těšíme se na 
vás na všech akcích SPOPVES.

Bedřiška Bičanovská, předsedkyně spolku

Spolek přátel veselého stáří
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Jaké byly kondorské prázdniny?

Hezký den, milí spoluobčané,

prázdniny nám skončily a my v nich prožili 
opravdu spoustu zážitků. Proběhly všechny 
naplánované turnusy našeho letního tábora 
a jejich zhodnocení máte zde.

Za první turnus hodnotil hlavní vedoucí 
Matouš: 

„První turnus letos probíhal od 3. do 17. 
července. Jako každý rok jsme měli plný počet 
dětí. Za letošní téma jsme měli Trosečníka a cílem 
celotáborové hry bylo „dostat se z pustého ostrova”. 
V průběhu našeho turnusu nám přálo počasí a až 
na jeden deštivý den jsme měli slunečno. Počasí 
jsme přizpůsobili také program, když jsme většinu 
her přesunuli do vody. Tam děti trávily v parných 
dnech spoustu volného času. Všechny děti se z pus-
tého ostrova nakonec dostaly, a tak můžu říci, že 
tábor dopadl dobře.” 

Následoval turnus druhý, který vám atypic-
kým způsobem přiblíží hlavní vedoucí Adam: 

„Prchá ze své zásnubní hostiny do zahrady. 
Uvidí králíka ve vestě a následuje ho. Spadne za 
ním do hluboké nory a ocitne se na divném místě. 
Vypije nápoj s nápisem „Vypij mě“ a zmenší se 
na takovou velikost, aby mohla projít malinkými 
dvířky do kouzelného světa… Poznali jste to? Jestli 
ano, tak už je vám více než jasné, že tématem 
letošního tábora byla Alenka v říši divů. Celým 
týdnem nás společně s Kloboučníkem a Alenkou 
provázelo krásné slunečné počasí a skvělá nálada. 
Hrála se spousta her, jak v lese, tak ve vodě. Na 
obědech jsme si nacpávali břicha skvělým jídlem 
a  nezapomínali na to nejdůležitější - porazit 
Rudou královnu! Tak co, vydali byste se do Říše 
divů s námi?” 

Třetí turnus pro letošní rok zabrousil do 
fantasy tématu. Jak to všechno probíhalo, to nám 
popíše hlavní vedoucí Mates: 

„V letošní roce se na III. turnusu mohly děti 
těšit na velice zajímavý a propracovaný program. 
Tématem tábora byl Hobit, se kterým jsme se 

vydali na dobrodružnou cestu k  Osamělé hoře. 
Během tohoto dobrodružství jsme se vypořádali 
se zlobry, skřety, pavouky či nepřátelskými elfy. Na 
závěr se naše družina utkala s drakem Šmakem, 
který hlídal bájný trpasličí poklad. Draka jsme 
porazili a  naše putování tak úspěšně skončilo. 
Všichni jsme si společně užili spoustu zábavy a už 
teď se těšíme na další společné setkání, ať už na 
podzim při tradičním potáborovém setkání nebo 
zase za rok na Vítkově.”

A v neposlední řadě nesmíme zapomenout 
na náš čtvrtý turnus, který zhodnotí Blanka 
Tylečková:

„Po třech dětských turnusech zaplní táborovou 
základnu v překrásném Annině údolí IV. turnus 
„Prarodiče + rodiče s dětmi“.

Přes 30 let, kdy Radek Folta přišel s myšlenkou 
pokračovat v  tábornické činnosti s  nejmenšími 
ratolestmi, udržujeme dodnes tuto aktivitu. 
Dvou až třígenerační rodiny přijedou strávit 
pár srpnových dnů do stanů k  řece Moravici. 
Na táboře se nejmenší děti hlavně seznamují 
s pobytem v přírodě. Šikovné maminky a babičky 
připravují program pro 1-10leté potomky. Za 
slunečného počasí hrajeme vodní hry, oblíbenou 
činností jsou soutěživá sportovní zápolení, hry 
v  lese a  táborový karneval. Tatínkové a  dědeč-
kové se postarají o technické zázemí, aby turnus 
mohl fungovat. Nesmím zapomenout na odborný 
kuchařský dohled při přípravě stravy pod vedením 
V. Vodvářky a R. Šperlína. Děkujeme panu Vojtě-
chu Rumiánovi, že v sedmdesátých letech minu-
lého století objevil kouzelné místo pro táboření 
v Annině údolí. A ti, co s ním začínali jezdit do 
prostých stanů na louku k Moravici, jezdí pořád 
na tábor i se svými dětmi a vnoučaty.“

Jménem svým i  jménem vedení skupiny 
Kondor - Stará Ves bych chtěl moc poděko-
vat všem zúčastněným, kteří tvoří táborovou 
skupinu, mnohdy z vlastní dovolené a zdarma 
připravují a tráví o prázdninách čas na našich 
táborech.
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Nakonec mi dovolte vás pozvat na akci Kon-
dorský koloběh, která proběhne 2. 10. 2021. Více 
informací o této akci najdete na našich stránkách 
a facebooku.  

Všem přeji krásný podzim.

David Ulrich, vedoucí skupiny

2. turnus

3. turnus
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Jak již bylo napsáno v minulém zpravodaji, 
kovidový čas byl i v naší zahrádkářské organizaci 
na vině zrušení spousty kulturních i spolkových 
akcí. To nejhorší už je – jak všichni věříme – za 
námi a konečně jsme se dočkali nějaké aktivity.

V pátek 27. 8. 2021 jsme se pečlivě připravo-
vali na promítání letního kina. Abychom vám 
zpříjemnili chvíle před promítáním, napekly naše 
členky nějaké ty dobroty. Vařily se klobásy, párky 
a k tomu kávička a čaj. Jak už to při venkovních 
akcích bývá, nevyšlo nejlepší počasí, a proto přišla 
jen hrstka návštěvníků. Přesto děkujeme všem, 
kteří přišli a koupili si něco na zub.

V sobotu 4. 9. 2021 proběhla výroční členská 
schůze naší organizace, na kterou přijali pozvání 
i naši dlouholetí přátelé z Rakové. Členové výboru 
je očekávali s malým pohoštěním v Domě zahrád-
kářů již dopoledne. Po uvítání a občerstvení jsme 
se společně vydali na prohlídku fary, kostela a taky 
naší rarity - vagónu na farské zahradě. Pak nás pan 
Chvostek provedl zámkem, kde mohli naši hosté 
na vlastní oči vidět, jaké změny se dostalo interi-
éru zámku. Samozřejmostí byla návštěva výstavy 
historických kočárků, ze které byly nadšené pře-
devším dámy.

Na odpolední výroční členskou schůzi přišlo 
30 členů. Byli seznámeni s prací výboru a taky se 
dozvěděli podrobnější informace o naší činnosti. 

Co nás ještě čeká v letošním roce? S ohledem 
na pokročilý čas jsou naše plány pro zbytek roku 
skromnější. Chtěli bychom uspořádat zájezd na 
vybranou podzimní zahrádkářskou výstavu 
a  podzimní výstavu ovoce a  zeleniny v  Domě 
zahrádkářů. Doufáme, že se zapojí všichni čle-
nové i nečlenové našeho spolku a přinesou své 
výpěstky, aby bylo na co se podívat.

Za výbor ZO ČSZ Marta Polášková

Nikdo z  nás nečekal, že 
letošní rok bude v  něčem jiný 
oproti loňskému roku, ale pro nás, 
mladé chovatele, změna nastala. 
Ve dnech 11. – 15. 8. jsme se 
zúčastnili 53. ročníku Olympiády 
mladých chovatelů v  Olomouci 
v areálu střední školy zemědělské 
a zahradnické, kde jsme reprezen-
tovali náš okres Frýdek-Místek. 
Program byl jako každý rok velmi 
bohatý a  soutěž náročná. Počet 
soutěžících byl sice oproti minu-
lým letům velmi nízký, ale kon-
kurence v  kategorii  králíci 
a drobní hlodavci pořád silná. 

V programu byla zahrnuta pro-
hlídka historické části Olomouce, 
návštěva Pevnosti poznání a  samo-
zřejmě i několik odborných přednášek, 
mezi nejzajímavější patřila přednáška 
o Africe. Letošní celodenní výlet směřo-
val do olomoucké zoo a baziliky Navští-
vení Panny Marie na Svatém Kopečku.

Starou Ves reprezentovala už ostří-
lená Amálka Golková, která se v odbor-
nosti drobní hlodavci umístila na 
5. místě. Krmelín reprezentovala již 
několikátým rokem Nikola Vávrů, 
která se v odbornosti králíci umístila 
na 6. příčce.

Amálie Golková, Nikola Vávrů

Zahrádkáři hodnotili 

Mladé chovatelky v Olomouci
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Tento rok nebyl pro Starovjáček nijak zvlášť 
veselý, ale i přes to se nám podařilo chod herny udr-
žet alespoň pomocí individuálního systému půjčo-
vání klíčů. Maminky si mohly prostřednictvím 
Facebooku určit termín, kdy budou chtít hernu 
navštívit a po domluvě s některou ze skalních mami-
nek si vypůjčit klíč a alespoň na malou chvíli si se 
svými ratolestmi pohrát a pobavit se, dát si čaj či 
kávu a v klidu rozjímat. Na konci jara nám ovšem 
i tuto malou radost zkazila jedna prasklá hadička 
a herna byla vytopena. Vše jsme museli vyklidit, 
podlaha musela dlouho vysychat a  teprve na 
začátku srpna se podařilo položit nový koberec.

Nyní je herna opět v provozu a maminky ji 
mohou opět naplno využívat. Od poloviny září 
navíc opět najíždíme na ,,předcovidový“ režim 
a  děti si mohou opět hrát společně se svými 
kamarády, a to každé pondělí od 9:00. Aktuální 
informace o chodu herny a všechny novinky se 
maminky mohou dozvědět na Facebooku na 
https://www.facebook.com/starovjacek

Tak se za námi taky někdy přijďte podívat :-)

Tereza Sýkorová

Starovjáček

Před položením nového koberce S novým kobercem

Národní házená zahájila své soutěže ligový-
mi zápasy 22. 8. 2021. Naše ženy v 1. kole porazily 
Draken Brno 17:14 (9:5).

Mládežnická družstva odehrála svoje první 
zápasy v sobotu 4. 9. 2021.

Dorostenci postoupili na Pohár České re-
publiky. Ten se hrál 27.-29. 8. 2021 v Chropyni. 
Naši chlapci si tam vybojovali nepopulární 
„bramborovou medaili“. Tři družstva byla o tro-
chu lepší.

Tabulka turnaje:

1. Litvínov 90: 68 10 b.

2. Řevnice 103: 87 8 b.

3. Chropyně 78: 79 4 b.

4. Stará Ves 87:86 4 b.

5. Opatovice 83:100 2 b.

6. Draken Brno 72: 93 2 b.

SPORT

Zprávy z národní házené
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Silniční sezóna byla o  prázdninách plná 
závodů, a  tak závodníci střídali zasloužený 
odpočinek na dovolených se závodním pro-
gramem. Mládežnické kategorie zároveň absol-
vovaly Mistrovství České republiky v  časovce 
jednotlivců, v silničním závodě jednotlivců a v 
časovce dvojic. Závodní program byl doplněn 
celou řadou menších závodů v blízkém okolí a v 
sousedním Polsku.

Největšího výsledku v  této silniční sezóně 
dosáhla Linda Sítková, která vybojovala na 
Mistrovství České republiky v  severočeských 
Židovicích v  časovce jednotlivců mistrovský 
titul! V silničním závodě jednotlivců získala třetí 
místo. Po několikaleté pauze jsou to další cenné 
kovy z nejvyšších domácích soutěží. Kompletní 
výsledky z mistrovských závodů:

MČR mládeže v časovce jednotlivců - Židovice 
(9. 7. 2021)

mladší žákyně: 
1. Linda Sítková

starší žáci: 
13. Jakub Sasín, 57. Jan Kyas

kadeti:  
64. Robin Syrko

MČR mládeže v silničním závodě - Lovosice 
(11. 7. 2021)

mladší žákyně: 

3. Linda Sítková

starší žáci: 
22. Jakub Sasín, 32. Jan Kyas

kadeti:  
67. Robin Syrko

MČR v časovce dvojic - Židovice (5. 9. 2021)

starší žáci: 
5. Jakub Sasín + Šimon Trna (TJ Sigma Hranice)

Jakub Sasín spolu s Šimonem Trnou z dru-
žebního oddílu TJ Sigma Hranice bojovali 
o pódiové umístění v časovce dvojic. Nakonec 
v tomto závodě obsadili 5. místo z 26 zúčastně-
ných dvojic.

V kategorii starších žáků se zlepšují Matouš 
Filgas a Jan Kyas, kteří startovali na jejich dopo-
sud největší soutěži - Mezinárodním etapovém 
závodě žáků v Lanškrouně. Absolvovali celkem 
4 etapy s celkovou délkou závodu kolem 140 km. 
Na startu tohoto závodu se sešlo 131 startujících. 
Jan dokončil na 46. místě a Matouš na 85. místě.

Výsledkovými listinami se stále dopředu 
dostává Klárka Palagyiová, která vybojovala 
pódiová umístění v  Petřvaldu u  Karviné (3. 
místo) a v polském Imielině (3. místo).

Příprava pomalu začíná směřovat k cyklo-
krosové sezóně. Ta odstartuje koncem září a na 
závodníky čeká bohatý závodní program. Pevně 
věříme, že cyklokrosová sezóna, stejně jako ta 

ACK Stará Ves n. O.

Výsledky našeho týmu:

Stará Ves - Litvínov 17:18 (5:10)

Stará Ves - Řevnice 16:19 (9:10)

Stará Ves - Draken Brno 16:11 (7:6)

Stará Ves - Chropyně 16:21 (5:9)

Stará Ves - Opatovice 22:17 (13:12)

V rámci hodnocení celého turnaje zvolili 
trenéři a vedoucí družstev nejlepším obráncem 
našeho hráče Matěje Hranického a Vilém Hýl 

byl třetí nejlepší mezi útočníky.

Hráli jsme v této sestavě:

Marek Malík – Matěj Hranický, Matyáš Pa-
lička, Tomáš Sulowski, Antonín Pelíšek, Martin 
Mácha, Patrick Kornecký – Vilém Hýl, Richard 
Chvostek, Vojtěch Klečka, František Pelíšek

trenér: Petr Straňánek

vedoucí: Jitka Rohelová

Za oddíl národní házené Rostislav Horkel st.
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silniční, nebude ovlivněna žádnými zásadními 
koronavirovými opatřeními.

Budeme pořádat dva cyklokrosové závody, 
tímto všechny fanoušky a samozřejmě závodníky 
srdečně zveme 6. a 7. listopadu na tradiční trať 

kolem haly TJ. Pro děti bude opět připraven 
v sobotu i v neděli náborový závod.

Aktuality z chodu oddílu naleznete na inter-
netových stránkách www.ackstaraves.cz.

Karel Nepraš

Mistryně ČR v časovce jednotlivců

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

Koupíme stavební pozemek v lokalitě  
Stará Ves nad Ondřejnicí.  

Jsme mladý nekonfliktní pár, budeme rádi i za tip na pozemek nebo odkup 
části pozemku nad 900 m2. Kontaktujte nás na tel. čísle 736 426 799
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Dávno, dávno již tomu… Začínám podobně 
jako Božena Němcová v knize o své babičce. Jen 
nebudu vzpomínat na babičku, ale na sportovce, 
který by mohl být mým dědečkem. Řeč bude 
o jednom z  nejlepších fotbalových brankářů
v historii, o Františku Pláničkovi. Vám, kteří se
o fotbal zajímáte, nemusím tohoto legendárního 
slávistu představovat. Jen ve stručnosti připo-
menu, že se narodil v  roce 1904 a byl členem
československého reprezentačního mužstva,
které v  roce 1934 získalo na MS v  Itálii stří-
brné medaile. A Plánička byl tehdy kapitánem
reprezentace. Toho vynikajícího fotbalistu jsem 
osobně poznal na jaře v  roce 1968. Byl jsem
tehdy druhým rokem vojínem základní služby
ve Staré Boleslavi a  ono „pražské jaro“ bylo
znát i na vojně. Celkové uvolnění atmosféry se

projevovalo různě. Už nevím, jak k tomu došlo, 
ale vím určitě, že k možnosti besedovat s panem 
Pláničkou v kasárnách přispěl major Filounek, 
který měl na starosti volný čas vojáků. Taky 
si nepamatuji, jak jsem se k  panu Františkovi 
dostal, ale pozvání mezi vojáky přijal, a  tak 
jsme jednoho jarního dne vyrazili „gazíkem“ do 
Prahy, kde pan Plánička bydlel. Vilku v Břevnově 
jsme dlouho hledat nemuseli, protože vstupní 
vrata zdobila slávistická hvězda, symbol klubu, 
za který kdysi chytal a kterému byl věrný až do 
smrti. Do Staré Boleslavi se s námi vydala i paní 
Pláničková, velice sympatická a příjemná paní, 
která měla velký smysl pro humor a společnost. 
Na besedě, kterou jsem vedl, jsme probrali snad 
všechno, co se sportu a fotbalu zvlášť týkalo. Ale 
nejvíce času jsme věnovali památnému finále 

Neodešli, jen nás předešli 
– František Plánička a František Veselý

František Plánička
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mistrovství světa v Itálii, ve kterém jsme po boji 
prohráli a získali stříbro. To byl až do roku 1962 
největší úspěch našeho fotbalu. Po besedě jsme 
ještě chvíli rozprávěli v důstojnickém klubu, kam 
jsem mohl coby „nedůstojník“ díky už zmiňo-
vanému majoru Filounkovi vstoupit. Slavný 
brankář popíjel jen minerálku, protože byl 
zapřisáhlým abstinentem a odpůrcem kouření. 
No a pak následovala zpáteční cesta do Prahy, 
na Břevnov. S  Františkem Pláničkou, branká-
řem postavy spíše menší než by se na brankáře 
slušelo, měl jen 172 centimetry, jsem se pak ještě 
vídal v Edenu na zápasech Slávie. To bylo ještě 
na starém stadionu. Sedával na dřevěné tribuně 
vedle Josefa Bicana, Antonína Puče a  dalších 
bývalých fotbalistů. A společnost mu dělali i slá-
vističtí fandové z řad umělců jako byli Vladimír 
Menšík, Josef Vinklář, Miroslav Horníček, Ilja 
Prachař, Karel Effa, Miloš Nesvadba nebo Martin 
Růžek. Jeden z nejlepších fotbalových brankářů, 
kterému ve světě přezdívali Panyka, nás předešel 
v létě 1996, bylo mu 92 let.

Stejně jako František Plánička byl červeno-
bílému dresu věrný i další František. Útočník, 
pravé křídlo s  příjmením Veselý. Možná bych 
měl připsat za příjmením 2. Protože jeho otec, 
také František, za Slávii rovněž hrával. Už jsem 
se v některém minulém zpravodaji přiznal, že 
jsem slávista. To je v naší rodině taková tradice. 
Červenobílým fandil tatínek, stejným barvám 
fandí bratři, synové i vnuci. Prvorozený syn Jan 
už od malička na otázku kdo je nejlepší fotbalista 
odpovídal, že František Veselý. Tedy, abych byl 
přesný. Říkal Fjantišek Veselý, protože ve dvou 
letech ještě „r“ říkat neuměl. V  sedmdesátých 
letech minulého století ještě neexistovaly různé 
klubové shopy, tedy prodejny, v  takové míře 
jako dnes. A tak bylo obtížné sehnat třeba dres 
klubu, zejména pro malé kluky. Co bych pro 
synka neudělal, a tak jsem využil možnosti, která 
se mi naskytla při předzápasovém rozcvičování 
červenobílých. Už nevím, s  kým Slavie hrála, 
ale pamatuji si, jak se její hráči rozběhávali na 
házenkářském hřišti – to bylo vedle hlavního 
stadionu – a  já oslovil zmíněného Františka 
s dotazem, kde by se slávistický dres dal sehnat. 
Ochotně mi sdělil, že to zařídí, a  tak po čase 

zastavilo před budovou Československého roz-
hlasu, kde jsem tehdy pracoval, auto a  z něho 
vystoupil útočník Slavie a reprezentace s dresem. 
Ten nosil jak syn Jan, tak ještě do nedávna i vnuk 
Ondřej. S Františkem Veselým jsme se domlou-
vali i  na návštěvě Staré Vsi, měl být hostem 
pořadu Život je, když.., který se odehrával na 
zámku. Domluven byl termín, jenže… František 
zapomněl, že na stejný termín domluvil Antonín 
Panenka besedu v Rakousku a ta měla přednost, 
protože byla sjednána dříve. Dohodli jsme se, že 
návštěvu pouze odložíme. Bohužel, předčasný 
a náhlý Františkův odchod do fotbalového nebe 
přeložil naše povídání na neurčito. Věrný slávista, 
vynikající pravé křídlo, nás předešel v říjnu 2009. 
Bylo mu necelých 66 let. Předtím ještě stačil slav-
nostně otevřít nový stadion v Edenu, ale přání 
zahrát si na jeho trávníku už se mu nevyplnilo.

Radoslav Mácha

František Veselý (foto: SK Slavia Praha)
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Rozhledna Čihadlo

Jmenuji se Jiří Norek a jsem z Pelhřimova. 
Pro mého koníčka, o kterém se zde zmíním, je 
Pelhřimov na jednu stranu ne zrovna výhod-
ným místem – není tu v  okolí tolik objektů 
mého zájmu, ovšem svým umístěním, dá se říci 
ve středu naší republiky, je toto místo pro mne 
výhodné. Mým velkým koníčkem je totiž zdo-
lávání rozličných, převážně vyhlídkových, věží 
rozhleden, kostelů, hradů a  zámků či radnic 
a různých dalších vyhlídek, ať již přírodních či 
uměle vytvořených. 

Svému koníčku se intenzivně věnuji od roku 
2014. Předtím jsem samozřejmě také sem tam 
navštívil nějakou tu rozhlednu či věž zámku 
nebo hradu, když už jsem tam byl na prohlídce 
v rámci rodinných dovolených, jako asi každý 
z nás. Potom se ale stalo něco, co ve mně pod-
nítilo sběratelský duch, a  já jsem si dal za cíl 
navštívit všechny rozhledny v naší matičce zemi 
– v  zemích českých, moravských i  slezských. 
Tehdy jsem se totiž dostal ke knize o rozhled-
nách v České republice a tenkrát jich tam bylo 
necelých 400. To jsem si říkal, že bych je do 
důchodu mohl všechny navštívit (to mi bylo 46 
let a bylo to celkem reálné, že za zbývajících 19 
let, pokud mi to zdraví dovolí, naše rozhledny 
zdolám). Jenže člověk míní a život mění. Zrovna 
tato léta kolem roku 2014 byla jakýmsi boomem 
pro výstavbu rozhleden u nás a každým násle-
dujícím rokem přibývaly desítky dalších roz-
hleden a rozhledniček. V těchto letech jich při-
bývá již méně, tak kolem 10–15 za rok. 

V letech 2014, 2015 a ještě v roce 2016 byly 
mým hlavním sběratelským zájmem právě roz-
hledny, kdy jsem jich každý tento rok navštívil 
a zdolal bezmála 90. Měl bych tedy, podle mě-
řítek roku 2014, za tyto 3 roky skoro všechny 
rozhledny v  naší zemi zdolané. Pravda byla 
ovšem jiná. Jednak rozhleden, jak jsem již psal, 
hojně přibývalo, ale při svých cestách jsem viděl 
mnoho dalších krásných a zajímavých objektů/
věží ke zdolání. A jak šel čas, přidával jsem do 
své sbírky zdolaných věží věže hradní a zámec-
ké, městské a radniční a posléze i kostelní a k 

tomu bezpočet vyhlídek. K dnešnímu dni jsem 
zdolal tady, v naší České republice, 1 289 objek-
tů. Na začátku jsem si vůbec nedovedl předsta-
vit ve své fantazii takovéto číslo. Každý rok, 
když jsem zdolal více jak 100 věží (nejvíce to 
bylo v roce 2018, kdy jich do mé sbírky přibylo 
celých 226) jsem si říkal, tak už jenom 150 - a co 
budu dělat potom? Další rok to bylo už jenom 
230 a pořád to číslo neklesá. Je úžasné kolik je 
u nás nádherných objektů s těmi krásnými vě-
žemi, kam by se člověk mohl podívat. Na dru-
hou stranu je pro mne trošku deprimující to, že 
stále nevidím ten sběratelský zářný konec, kdy 
budu mít svoji sbírku celou a kompletní. 

Jsem velkým nadšencem zdolávání těchto 
věží. Při výstupech na ně jsem již vyšlapal 

Rozhledny, rozhledničky, věže, věžičky
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a samozřejmě zase sešel možná úcty-
hodných 90 158 schodů. Mezi nejzají-
mavější věže, které jsem navštívil, patří 
například nejvyšší věž – vyhlídka na 
elektrárně Ledvice, která je ve výšce 
140 metrů, nebo dosti adrenalinová 
rozhledna Jelenec v Bílých Karpatech 
na česko-slovenské hranici, která bý-
vala vojenskou pozorovatelnou. Nejví-
ce schodů, které jsem musel na věž 
vystoupat (snažím se, pokud je to mož-
né, jít vždy po schodech nahoru i dolů), 
byla vyhlídka na Krajském úřadě v Li-
berci, kam vede 413 schodů. Z většiny 
rozhleden či věží jsou krásné a zajíma-
vé výhledy, zvláště když přeje počasí. 
Já bohužel nemohu být na každé věži 
v ideální čas, a proto se mi občas stane, 
že byť věž zdolám, někdy nevidím zho-
la nic – na všechny strany je výhled 
naprosto stejný – mlha – mlha – mlha 
a zase mlha. Musím říci, že to mi ale 
nevadí. Mým cílem a jakýmsi mottem 
je výstup a zdolání věže a výhled je až 
druhořadý, byť se to někomu může 
zdát divné, protože právě kvůli výhle-
du lidé na věže vystupují a zdolávají je. 

Navštívil jsem krásné stavby jak 
rozhleden, např. úchvatnou kamen-
nou rozhlednu Krásenský vrch, tak 
jiných staveb, třeba radnici v Prostě-
jově, Olomouci, nebo Lovosicích a za 
ta léta mne již máloco překvapí. Ov-
šem radnice vaší Staré Vsi nad Ond-
řejnicí mi vyrazila dech, protože naži-
vo je ještě krásnější než na fotkách na internetu 
a jednoznačně patří mezi ty nejkrásnější věže, 
které jsem kdy navštívil, a jsem moc rád a vděč-
ný, že mi bylo umožněno vedením obce se na 
tuto zámeckou věž podívat a zařadit si ji do své 
sbírky. Dnes, kdy už jsem většinu běžně pří-
stupných věží navštívil a zdolal, je pro mne vý-
zvou dostat se a podívat na věže, které nejsou 
běžně veřejnosti přístupné. Někdy, zatím vět-
šinou, se mi daří se s majiteli věže domluvit na 
návštěvě a o to větší mám potom radost, že jsem 
na takové věži byl a mám ji ve své sbírce. 

Jedna perlička na závěr – nejdéle mi trvalo 
přemlouvání a  domlouvání návštěvy na věž 
jednoho kostela na Vysočině, kdy jsem přesvěd-
čoval a přemlouval již letitého pana faráře více 
jak 2 roky, než mne na věž kostela pustil. Na-
konec po zdolání výstupu, kdy šel více jak 70letý 
starý pán ne zrovna v dobré náladě se mnou, 
protože nahoru by mne samotného nepustil, se 
se mnou pod kostelem loučil s  úsměvem na 
tváři.

Ing. Jiří Norek

Věž Rudolfka Bohutín
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Hlavaté vrby po ořezu v zimě 2018, potoky v Bernarticích 
nad Odrou. (Foto: Petr Libosvár)

Hlavaté vrby na jaře 2021, potoky v Bernarticích nad 
Odrou. (Foto: Karel Kašík)

Který strom je v Poodří nejhojnější? Vrba 
bílá!

Ve kterých stromech v Poodří najdeme nej-
častěji páchníka hnědého? V hlavatých vrbách 
bílých!

V minulosti hospodáři sázeli vrby podél 
vodních toků a příkopů a pak je pravidelně oře-
závali „na hlavu“.  V Poodří tak vznikala cha-
rakteristická stromořadí hlavatých vrb. Vrbo-
vým dřevem se topilo v  kamnech. A  že je 
takového dřeva z jedné vrby docela dost!

Odborníci na hmyz žijící v dutinách stromů 
v  tom mají jasno. Pravidelně ořezávané vrby 
vytvářejí dutiny, které jsou útočištěm pro stov-
ky nejrůznějších živočichů. Bez nich by naše 
krajina nebyla tak živá a pestrá. Představitelem 
těch živočichů je i  ten náš brouk páchník. Je 
natolik ohrožený, že jej chrání naše národní 
i evropská legislativa.  

V Poodří páchník přežívá právě v dutinách 
hlavatých vrb. Jenže ty nejcennější vrby v Po-
odří, s dutinami, už léta nikdo neořezával. Když 
se pod tíhou přerostlých větví rozlomí, dutiny 
v jejich hlavách jsou zničeny. Velkou hrozbou 
pro vrby v Poodří je také parazitické jmelí bílé. 
Dokáže vzrostlou vrbu zničit během několika 
let.

Pravidelné ořezávání chrání hlavaté vrby 
před rozlomením kmene i  před nežádoucím 

rozvojem jmelí. A to je důvod, proč už třetím 
rokem v Poodří ořezáváme vrby bílé.

Vrba má úžasnou regenerační schopnost. 
Vylomené větve i  vrbové proutky mohou ve 
vlhku snadno zakořenit a z kmene staré vrby 
může vyrašit nová „hlava”. Ořezávání zanedba-
ných hlavatých vrb ale není jednoduché. Jejich 
větve za ta léta bez pravidelného ořezu zesílily 
natolik, že se snadno vylamují a jejich ořezávání 
se stává nebezpečným. Svěřili jsme proto tuhle 
práci do rukou zkušeného arboristy.

Silné větve se mohou vylomit a zničit tím 
i dutinu, která se léta v hlavě vrby vytvářela. 
Může to znamenat zničení biotopu ohroženého 
živočicha. Před plánovanými ořezy proto pro-
cházíme krajinu se zoology a zaměstnanci Sprá-
vy CHKO Poodří a vybíráme vhodné stromy. 
Ořezáváme jen vrby, které už byly v minulosti 
hlavaceny a které mají sílu znovu vyrašit. Plá-
nujeme ořezy tak, abychom nepoškodili dutiny 
a neohrozili živočichy v nich přebývající.

Teď už víte, proč Arnika společně s ČSOP 
Studénka ořezává v Poodří vrby bílé. A jak se 
nám to daří? Raší nám to! Je to vidět na foto-
grafiích z  lokality Potoky v  Bernarticích nad 
Odrou. 

Letos plánujeme ořezy vrb také v Košatce 
nad Odrou. Rádi bychom si o tom s vámi povídali 
na společném setkání. Můžete nám i napsat.

Hlavaté vrby v Poodří
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Oznámení

A pokud máte na svém pozemku zanedbané 
hlavaté vrby, můžeme vám poradit, zda a jak je 
ořezávat. Ošetření zanedbané hlavaté vrby je 
práce pro odborníka. Pravidelné ořezávání 
v následujících letech už ale může dobrý hos-
podář zvládnout sám.

Marcela Klemensová, koordinátorka pro-
jektu LIFE Osmoderma 2017

Arnika - Centrum pro podporu občanů
marcela.klemensova@arnika.org

poodrizije.cz

p. Arnošt Rudolf roč. 1934
p. Pavel Macháček roč. 1958
p. Pavel Lyčka roč. 1947
p. Miloslav Parma roč. 1949
p. Marie Dimareli roč. 1943
p. Jarmila Rybářová roč. 1945

Věnujte jim tichou vzpomínku.

Opustili nás…

Bronislava Pavlosková,  
matrikářka

Dny proti chudobě v Ostravě 2021
16. ročník aktivit Dnů proti chudobě v Ostravě proběhne v období 12. - 19. 10. 2021 
u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Pro širokou veřejnost se 12. 10.  
od 17 h. uskuteční vernisáž fotografií studentů Střední umělecké školy Ostrava s názvem „Všem 
na očích a přesto přehlížená“ v ostravském hypermarketu Globus. Výstava potrvá do konce 
října. V pondělí 18. 10. 2021 od 8 h. zveme na Ekumenické setkání do Charitního domu sv. 
Benedikta Labre, ul. Lidická 773/54, Ostrava-Vítkovice. 
Dny proti chudobě pořádá Charita Ostrava, Armáda Spásy s finanční podporou statutárního 
města Ostravy.

Poradna radí bezplatně v životních obtížích
Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné 
právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, 
spotřebitelské právo atd. Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, služby jsou 
bezplatné a dostupné lidem starším 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, emailem nebo 
osobně po předchozím objednání na níže uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity 
Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz;
web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/

https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/
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Investovali jsme téměř 338 milionů korun v kraji! 
Ministerstvo kultury podporuje různé druhy aktivit v oblasti neživé i živé kultury. Památky – hrady, zámky, ale 
také muzea, galerie a jiné se nyní těší Vaší návštěvě po dlouhé době uzavření. Podobně jsou na tom herci, zpěváci, 
hudebníci, akrobaté, kouzelníci a další z oblasti živého umění, kteří se Vás již nemohli dočkat. 

Od roku 2018 jsme do kultury v Moravskoslezském kraji investovali téměř 338 miliónů korun. Přispěli jsme 
částkou 168,3 mil. Kč na rekonstrukci a renovaci památek ve Vašem okrese, např. kostel Prozřetelnosti Boží 
v Šenově, kostel sv. Kateřiny v Klimkovicích, Důl Hlubina v Ostravě či na akce typu Festivalu v ulicích, Beats 
for love, Colours of Ostrava… Ve Vaší obci jsme za poslední roky přispěli například na renovaci zámku 
nebo také na akci Lašský folklor v Peru částkou 997 000 Kč. 

Vážení občané Staré Vsi nad Ondřejnicí, po dlouhých měsících sociálního distancu jsem se konečně mohl 
s Vámi osobně potkat na některé z kulturních akcí, které pořádala Vaše či sousední obec, či se uskutečnila 
v našem kraji. Vidět Vaše nadšení a radost z umění je pro mě obrovským impulzem k práci. Proto jsem kdykoliv 
připraven pomoci s žádostmi o dotace na kulturu, kterými se ministerstvo snaží podpořit kulturně-společenské 
vyžití v naší zemi. 

Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury 
jiri.vzientek@mkcr.cz

Pozor na nové dotační tituly! 
Od srpna do října ministerstvo vypisuje další vlnu dotačních programů na podporu kultury v obcích, městech 
a krajích. Spolky, obce i města si budou moci zažádat například v programu: 
• Podpory regionálních tradic (do 30. září) na projekty spojené s významnými výročími měst a obcí, kulturně-

-historickými událostmi, význačnými osobnostmi českého původu působících v oblasti kultury; 
• Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit a podpora kontaktů v oblasti neprofesionálních umělec-

kých aktivit (do 30. září) na projekty spojené s různými druhy tanečního umění (např. folklor) estetickými 
aktivitami dětí a mládeže, neprofesionální výtvarnou, zvukovou, filmovou, fotografickou tvorbou, slovesnými 
obory, divadelní tvořivostí (vč. dílen) apod. 

• Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin (do 18. října) na projekty zaměřené umělecky 
(divadla, muzea, knihovny), kulturně, výchovně, edukačně, ale také na multietnické kulturní akce, ediční 
činnost, dokumentaci národnostní kultury apod. 

• Podpora integrace příslušníků romské menšiny (do 15. října). 

Další programy, tentokrát na podporu profesionálního umění (např. festivaly, koncerty, činnost stálých profe-
sionálních souborů, výstavní činnost…), budou zveřejněny na stránkách ministerstva nejpozději do 1. října 
2021. Více informací k jednotlivým titulům naleznete na Žádosti o dotace - mkcr.cz. 
Stále pokračuje program COVID Kultura 4, který je pokračovatelem předešlých dotačních výzev. Program je 
určen pro všechny nestátní subjekty působící v živém umění, jakož jsou např. divadla, hudební kluby, výstavní 
síně, muzea, spolky a OSVČ pořádající festivaly či jiné hudebně dramatické i taneční programy. Na dotaci si 
mohou sáhnout také technické firmy podnikající v kultuře. Žádosti je možné podávat do 22. září 2021. Subjekty, 
které dostaly podporu v jedné z předchozích výzev, mohou opět využít paušálu.

Další dotační titul vyhlásilo Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Direc-
torate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research. Výzva je určena všem, kteří chtějí od jara 2022 
realizovat projekty, které reagují na potřeby v daném místě a využívají potenciál kulturního dědictví. Stále 
se hledají, které zpřístupní kulturní dědictví nekonvenční formou, a budou mít prokazatelný dopad na rozvoj 
regionu a život místních obyvatel. Žádosti je možné podávat do 1. 11. 2021. Více na Inovativní využití movitého 
a nemovitého kulturního dědictví – VÝZVA k předkládání žádostí o grant na projekty (otevřena do 1. 11. 2021) 
| 2021 | Ministerstvo financí ČR - Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz). 
V případě jakýkoliv dotazů se na mne můžete kdykoliv obrátit. 

Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury 
jiri.vzientek@mkcr.cz
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ZO ČSCH STARÁ Ves nad Ondřejnicí
pořádá

Místní výstavu
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU 22.10.2021     14.00 -18.00

23.10.2021        8.00 - 17.00

Pozvánky
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Pokud si chceš s námi hrát, přesně pro tebe je tady  

Uvidíme se každý 
sudý týden v neděli 
od 16:00 do 17:30 

Spolu si užijeme spoustu her a zábavy. 
Pokud ti už byly 4 roky, neváhej, a přijď za námi na 

faru! 

Poprvé se uvidíme  
26. září 2021 

 

Kontakt: Sára Šmýrová 725 663 019 
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• INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •

Nabízíme veškeré malířské a natěračské práce
Malby:
bytu, RD, novostavby, rekreační střediska, 
penziony, školy, školky, hospody, restaurace, firmy, 
JZD, nebytové prostory, atd.

Nátěry:
střechy, fasády, pergoly, ploty, železné konstrukce, 
radiátory, lodní kontejnery, atd.

Taktéž dekorační stěrky

Čištění:
Plastového obložení RD, zámkové dlažby, atd.

Nabízíme dárkové poukazy
_______________________________
Kontakt:
Tel.: 606 058 430
E-mail: maliri.maliri@email.cz
Fb.: Malíř Malir taktéž fotky na profilu
_______________________________

Fakturační údaje: Ladislav Kerekeš  I  Bavlnářská 2527  I  738 01 Frýdek Místek  I  IČO: 732 09 082



Škola po opravě
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Aktuální kulturní a společenské dění  
ve Staré Vsi a Košatce

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

DATUM AKCE MÍSTO POŘADATEL

1.10.-31.12. Výstava Kočárky, panenky, 
paraplíčka zámek kulturní komise

2.10. Kondorský koloběh klubovna Kondora Kondor
6.10. Tradiční setkání s programem hasičárna SPOPVES
9.10. Taneční – 1. prodloužená lekce hala TJ TJ

13.10. Setkání Spolku staroveské historie hasičárna SSH
Říjen Zájezd – výstava ZO ČZS Kondor

22.-23.10. Výstava drobného zvířectva monoblok ZO ČSCH
30.- 31.10. Výstava ovoce a zeleniny Dům zahrádkářů ZO ČZS

2.11. Dušičková pobožnost obřadní síň, hřbitov farnost

5.11. Cestovatelská beseda – Radim 
Kolibík hala TJ malý sál kulturní komise

6.-7.11. Cyklokrosové závody areál TJ ACK Stará Ves

10.11. Martinská zábava s hudbou 
a tancem hasičárna SPOPVES

20.11. Taneční – 2. prodloužená lekce hala TJ TJ
26.11. Rozsvícení vánočního stromu zámek a okolí kulturní komise

26.11. Vernisáž výstavy studentů Střední 
školy uměleckých řemesel zámek kulturní komise

27.11.-31.12. Výstava studentů SŠUŘ zámek kulturní komise
8.12. Mikulášská nadílka hasičárna SPOPVES

11.12. Adventní koncert kostel sv. Jana Křtitele kulturní komise
12.12. Adventní prohlídka zámku zámek LSPT Ondřejnica
15.12. Setkání Spolku staroveské historie hasičárna SSH
24.12. Otvírání Betléma a půlnoční mše kostel sv. Jana Křtitele farnost 
29.12. Silvestr s hudbou a tancem hasičárna SPOPVES

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


