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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 

čas nejde zastavit, a tak máme před sebou 
konec roku, čas bilancování a ohlédnutí. 

Co se týká té materiální stránky, tak se nám 
docela dařilo: dokončili jsme několik rozsáh-
lejších stavebních akcí a z rozkopané vesnice se 
opět stala útulná vesnička, jak jsme byli zvyklí. 
Ve velkém se v obci staví rodinné domy, a tak 
by se na první pohled mohlo zdát, že je vše, jak 
má být. 

Myslím si, že tak to, bohužel, úplně není. 
Vždyť obecní atmosféru nevytvářejí jen kulisy, 
ale i osoby a obsazení…

I  nám to „kovidové“ období zasadilo 
mnoho tvrdých úderů - ochromil se společen-
ský život, zavřely se školy, hospody, nesměli 
jsme se stýkat. Tradiční život vesnice se utlumil. 
Tyto nepříjemnosti a omezení se snad dají po 

pominutí opatření napravit, ale jedno číslo už 
napravit nelze. V roce 2021 nás navždy opustil 
rekordní počet našich spoluobčanů. Ať již to 
mělo jakékoliv příčiny, uctěme jejich památku 
tichou vzpomínkou. 

Čas adventní je čas očekávání. Věřím, že si 
nadcházející poslední dny roku 2021 i čas Vánoc 
budete moci užít v klidu se svými blízkými. 

Vždy, když přichází nový rok, si dáváme 
různá přání. Já bych Vám všem chtěl popřát 
v roce 2022 hlavně hodně zdraví, čas bez uzávěr, 
nařízení a omezení, mnoho příjemných chvil, 
prožitých s Vašimi blízkými. 

A já bych si přál i trochu víc té srandy - nějak 
mám pocit, že jsme se zapomněli smát…

Vše nejlepší do nového roku 2022 Vám přeje 
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Tak nějak jsme si zvykli, že poslední roky 
jsou naplněny mimořádným množstvím nej-
různějších stavebních prací a úprav. Z těch nej-
větších můžeme vzpomenout rekonstrukci 
zámku a instalaci nové věže, mimořádně nároč-
nou opravu „nové“ školní budovy nebo více než 
stomilionovou investici do odkanalizování 
obce spojenou s devastací velké části místních 
komunikací. Rok 2022, který se kvapem blíží, 
nebude v tomto směru o mnoho odlišný.

Co nás tedy v příštím roce čeká 
a nemine?

 Ze stavebních akcí bude nejvýznamnější 
výstavba nového mostu přes řeku Lubinu 
v Košatce (investorem je Moravskoslezský 
kraj). Tato stavba bude probíhat od února 
až do konce roku a bude znamenat nepří-
jemnou úplnou uzavírku spojení Stará Ves 
– Košatka. 

 V plánu je výstavba větší části polní cesty 
mezi Košatkou a  Proskovicemi (investo-
rem bude Česká republika). 

 Pokud se nám podaří vyřídit stavební po-
volení na poslední část cyklostezky Stará 
Ves – Košatka (úsek pod Hůrkou), možná 
bychom tuto stavbu mohli zrealizovat taky. 

Ve Staré Vsi budou dokončeny rozpraco-
vané stavby, tedy nový, moderní sběrný dvůr, 
běžecká dráha a  doskočiště jako doplnění 
sportovního areálu školy a  bude dokončena 
rekonstrukce spojená s odbahněním Vaňkova 
rybníka nad zámkem, kde by měla poté vznik-
nout upravená klidová zóna. 

Část financí spolknou peníze na údržbu 
stávajících zařízení v majetku obce, např. sta-
vební opravy na poště, opravy místních komu-
nikací, pořízení techniky na údržbu zeleně 
a manipulační techniky na sběrný dvůr. 

Co nás čeká v obci v roce 2022
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Most přes Lubinu čekající na rekonstrukci

Práce na Vaňkovu rybníku Vaňkův rybník před zahájením prací

Polní cesta k „radarce“, výsledek komplexních pozemkových 
úprav

Nemalý díl obecních financí vkládáme do 
zpracování projektových dokumentací dalších 
stavebních záměrů, jejichž realizace se bude 
připravovat pro další roky. Jejich výčet předklá-
dám heslovitě:

 Vybudování zázemí technických služeb 
obce v  areá lu bý va lého vojenského 
monobloku.

 Výstavba dalších úseků chodníku na ulici 
Brušperské.

 Udržovací práce na bývalém mlýnském ná-
honu na Horním konci.

 Výstavba chodníku podél ulice 
Krmelínská.

 Studie přestavby bývalého vojenského mo-
nobloku pro potřeby mateřské školy, zdra-
votního střediska a bytů.

 Vybavení staroveské obecní knihovny a její 
přesun do rekonstruovaných místností 
zámku.

Pokud nám všechny plány na přípravu pro-
jektů vyjdou, může se zastupitelstvo obce, které 
vzejde z příštích komunálních voleb na podzim 
roku 2022, pustit od následujícího roku do rea-
lizace aspoň některých projektů.

A na závěr ještě jedna zajímavá informace, 
která se sice obce bezprostředně týká, ale při-
pravuje ji Ředitelství silnic a dálnic. Byly zahá-
jeny práce na projektové dokumentaci výstavby 
kruhového objezdu na křižovatce silnice I. třídy 
a  ulice Brušperské u  prodejny Hruška. Tato 
stavba je plánována k  realizaci na jaře roku 
2023.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce
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 RO schválila dodatek Smlouvy o zajištění 
zpětného odběru odpadních elektrozařízení 
s f. ASEKOL a.s., Praha 4.

 RO vzala na vědomí zprávu ředitelky ZŠ 
a MŠ Mgr. Y. Kunzové k zahájení školního 
roku 2021/22.

 RO rozhodla o výběru f. TS a.s., F.-M., na 
akci „Běžecká a skoková dráha u ZŠ Stará 
Ves n. O.“ Cena 1.660.012,42 Kč s DPH.

 ZO schválilo finanční dar 75 tis. Kč našim 
občanům v Domovu pro seniory ONDRÁŠ, 
p. o., Brušperk (5 občanů). 

 ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření 
č. 3/2021 (finanční dar 100 tis. Kč obci Mi-
kulčice, postižené přírodní katastrofou).

 ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2021 
(příjem: kompenzační bonus, dotace na vol-
by do PS PČR, dotace MK ČR na obnovu 
zámku a  sběrný dvůr; výdaje: kanalizace, 
číslování hrobů, územní plán, dar DD On-
dráš Brušperk).

 ZO schválilo Smlouvu o  kontokorentním 
úvěru s ČS, a.s., Praha 4, na 1 rok.

 ZO schválilo Plán financování obnovy vodo-
vodů a kanalizací pro období 2021–30 před-
ložený SmVaK Ostrava, a.s. (200 tis. Kč/rok).

 ZO rozhodlo o zamítnutí 2 žádostí na po-
řízení změny územního plánu (změna po-
zemku na plochu umožňující výstavbu ro-
dinného domu).

 ZO projednalo výhled v  mateřské školce 
(kapacita je v současnosti naplněna, proble-
matická dopravní obslužnost), navrženy 
3 varianty řešení: 

 postavit nový areál u základní školy – stá-
vající garáže, zde by byla kapacita 125 dětí

 zrušit byty nad školkou a udělat další patro 
MŠ

 vybudovat školku v areálu monobloku (od-
had nákladů studie – 300.000 Kč, odhad 
nákladů stavby 40–50 mil. Kč). ZO schválilo 

záměr na výstavbu MŠ v budově čp. 625 (mo-
noblok) a  vytvoření studie se začleněním 
zdravotnických zařízení, nebytových pro-
stor apod.

 Starosta obce informoval ZO o přípravě cyk-
lostezky do Košatky, chodníku na ul. Bruš-
perské, dokončení akcí kanalizace II. etapa, 
sběrný dvůr, Košatka chodníky, začátku re-
konstrukce rybníka, školního hřiště – běžec-
ká dráha, podlahy v  zámku, polních cest 
K Trní a v Košatce (investor - Pozemkový úřad 
ČR), r. 2022 proběhne výstavba Lubinského 
mostu v Košatce s úplnou uzavírkou silnice, 
příprava stavby kruhového objezdu na I/58.

 RO schválila dotaci 8 tisíc Kč pro Sdružení 
stolních tenistů Stará Ves na Vánoční turnaj 
ve stolním tenise.

 RO vzala na vědomí sdělení KÚ MSK o změ-
ně příspěvku obce k zajištění dopravní ob-
služnosti Novojičínsko východ na rok 2022 
(čtvrtletně 97.001,25 Kč).

 RO schválila ČSCH St. Ves bezplatný nájem 
monobloku pro výstavu drobného zvířectva 
22.-23.10.2021.

 RO schválila přijetí daru od p. Petra Šteg-
nera, Košatka (mobilní panel LCD 86 PN-
-86HC1 pro ZŠ). 

 RO schválila odprodej „Vodovodní přípojky 
– Nový svět“ firmě SmVaK Ostrava a.s., cena 
82.000 Kč.

 RO schválila pronájem části pozemku p. 
č. 1094 (cca 10 m2) na zřízení místa zpětného 
odběru pneumatik firmě GREEN Logistics 
CZ s.r.o., Praha 7.

 RO schválila výzvu na obsazení pozice ad-
ministrativní pracovník OÚ Stará Ves n. O.

 RO schválila dodatek SOD s f. MVEX stavby 
s.r.o., Sviadnov, na akci „Chodníky Košatka 
n. O.“ (původní cena 8 939 239,26 Kč, nová 
8 811 799,53 Kč).

 RO schválila SOD s f. INPROS F-M, s.r.o., 
F.-M., na zaměření, studii a  vizualizaci 

Zpravodajství ze zámku
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Mimořádný stavebních ruch předešlých let 
s hlukem sbíječek, vrtaček nebo tesařských kla-
div už je (naštěstí) minulostí, přesto se dále 
pomalu posunujeme vpřed, k vytčenému cíli. 
Tedy ke stavu, kdy budeme mít zámek kom-
pletně zrekonstruovaný a plně využitelný. 

Třebaže máme v  interiérech mnoho míst-
ností, přesto je zámek občas příliš těsný. Marná 
sláva – velmi úspěšná výstava kočárků zaplnila 
téměř celé 1. patro. Navíc soubor Ondřejnica po 
roční pauze (a věřme, že už nastálo) obnovil svou 
aktivitu a najednou se nedostávalo prostoru pro 

Co je nového na zámku?

„Revitalizace areálu vč. stavebních úprav 
objektu na parc. č. 1105 a 1102 (monoblok).“ 
Cena 355.000 Kč.

 RO schválila SOD s f. RRA Východní Mo-
rava, Zlín, na administraci projektu „Re-
konstrukce vodních nádrží – Stará Ves n. 
O.,“ cena 42.350 Kč.

 RO vzala na vědomí žádost o dotaci 5 tis. 
Kč pro ZO ČSOP Nový Jičín, Záchranná 
stanice a Dům přírody Poodří, Bartošovice, 
na rok 2022.

 RO schválila rozpočet ZŠ a MŠ Stará Ves n. 
O. na r. 2022 (příjmy 37 663 tis. Kč, výdaje 
37 663 tis. Kč), střednědobý výhled na r. 
2023-24 (2023 - 41.369 tis. Kč, 2024 – 42.000 
tis. Kč), odpisový plán pro klimatizační jed-
notku Sinclair.

 RO schválila rozpočtové opatření č. 5/2021 
(odvodnění komunikace ul. K  Myslivně 
429.000 Kč, sběr a svoz komunálního odpa-
du 600 tis. Kč).

 RO schválila smlouvy o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení s  f. GasNet s.r.o., 

Ústí n. L., a překládky elektronických ko-
munikací s f. CETIN a.s., Praha 9 v rámci 
přípravy stavby „Rekonstrukce propustku, 
ul. K Mostu, Stará Ves n. O.“

 RO schválila SOD s f. DIGIS, s.s.r.o., Ostra-
va, na aktualizaci digitálních map a modulů 
pro r. 2022. Cena 32.065 Kč vč. DPH. 

 RO schválila dar 1.500 Kč Mobilnímu hos-
pici Strom života, Nový Jičín, na služby ne-
vyléčitelně nemocným (1 občan).

 RO schválila nabídku f. KONEKO, spol. 
s r.o.-Ostrava na PD a dodatečné povolení 
odkanalizování obce, cena 90.750 Kč 
vč. DPH.

 RO schválila dodatek smlouvy s p. J. Vítkov-
skou, Kopřivnice o rozšíření nájmu prostor 
v domě D. Růži 288 za účelem provozování 
kosmetických služeb sl. M. Vítkovské, 
Štramberk.

 RO schválila nabídku f. Lesoservis s.r.o., 
Petrovice II, na dodávku ohrazení kolem 
řeky Ondřejnice – typ EKONOM, výška 
120 cm.

Prostory nové knihovny Vizualizace knihovny
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Vážení spoluobčané,

obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 
6. 12. 2021 schválilo novou obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. Touto vyhláškou se 
zavádí místní poplatek za odvoz a  likvidaci 
odpadu. Vyhláška navazuje na dosavadní 
vyhlášku č. 2/2019 a  de facto zachovává její 
podstatu. Což znamená, že obec zajistí všem 
občanům odvoz a  likvidaci odpadu, tak jako 
doposud. Jedinou změnou, ke které jsme byli 

nuceni přistoupit, je výše podílu občanů na 
nákladech na odvoz, zpracování a  likvidaci 
odpadu. 

V  roce 2020 náklady obce na likvidaci 
komunálního a  ostatního odpadu činily 
3  331  723 Kč, což činilo 1074 Kč na jednoho 
občana. Obec tak připlatila k poplatku 660 Kč 
každého občana dalších cca 414 Kč. Vzhledem 
k očekávanému růstu cen za zpracování přede-
vším komunálního odpadu jsme rozhodli 
poplatek za obecní systém odpadového 

Hospodaření s odpady

jeho nácviky. Komplikaci přineslo i  dočasné 
odstavení velké místnosti 2. patra. Zde totiž 
v  podzimních měsících proběhla další část 
rekonstrukce zámeckých prostor. S přispěním 
bezmála třísettisícové dotace Ministerstva kul-
tury ČR (kterou se letos podařilo získat již 
počtvrté) nahradila stařičkou rozeschlou par-
ketovou podlahu nová podlaha z  dubových 
prken. Souboroví tanečníci tak mohou využívat 
ke svým nácvikům další krásnou, prostornou 
místnost.

Změnami prošel i suterén, zvaný famili-
árně „bar U  Mrtve roby“. Přesněji řečeno, 
zatím jen jeho východní část, protože druhá 
místnost na kamenickou a  zednickou kúru 
ještě čeká. V první části schází už jen vhodné 
osvětlení, položení koberce a bude připraven 
k využití.

Dobrou zprávou pro náruživé čtenáře – 
členy místní knihovny – je dokončení projek-
tové dokumentace knihovny a  komunitního 
centra, pro kterou je určena velká část 1. nad-
zemního podlaží. Výkresová dokumentace, 
zhotovená osvědčeným projektantem Ing. arch. 
Tomášem Šonovským, je hlavním předpokla-
dem pro další důležitý krok: obstarání finanč-
ních prostředků pro zcela nové vybavení 
knihovny. Paní knihovnice Michaaela Daň-
ková se jistě již nemůže dočkat, až bude moci 
opustit provizorní prostory zdravotního stře-
diska, kde už delší čas nuceně přebývá.

Jak je vidět, práce na našem historickém kle-
notu je stále ještě dost a dost. Na stavební zásah 
ještě čeká několik místností druhého podlaží. 
Věřme, že v dohledné době dorazíme do cíle…

Mgr. Jaromír Chvostek 

Původní podlaha velké místnosti 2. patra Nová dubová podlaha velké místnosti 2. patra
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Přesně před rokem jsme v našem příspěvku 
na stránkách staroveského zpravodaje vyjádřili 
toužebné přání, že dojde ke zlepšení epidemické 
situace a obnovení kulturního a společenského 
dění v obci. Jak rychle se situace měnila, tak 
rychle se měnily i naše plány. 

Z plánovaných akcí zbylo jen torzo. V posled-
ním období se nám podařilo uskutečnit pouze 
setkání s cestovatelem Radimem Kolibíkem. 
To ještě neplatila tak přísná opatření, jako je 

Staroveská kultura

hospodářství v  roce 2022 zvýšit o  10 Kč za 
měsíc, což je 780 Kč na občana a rok. Rozhodně 
to nebude znamenat snížení podílu obce na 
provozu systému odpadového hospodářství, 
spíše předpokládáme jeho další růst o  cca 
100 Kč na každého poplatníka.    

Nově jsou od poplatku osvobozeny čtvrté 
a další dítě v rodině, a to do 18 let věku. Občané 
od 85 let včetně budou platit jen polovinu 
poplatku, tj. 390 Kč.

Jelikož se povedlo v naší obci v roce 2020 
snížit náklady především u  směsného komu-
nálního odpadu (popelnic), věříme, že tento 
trend bude pokračovat i nadále a děkujeme vám 
všem, kteří odpad separujete a  odvážíte do 
některé z  mnoha sběrných nádob, které jsou 
rozmístěny po celé obci. V letošním roce jsme 
zvýšili frekvenci odvozu separovaného odpadu 
z výše uvedených sběrných nádob a jsme při-
praveni v tom pokračovat. 

Zároveň v  souvislosti se zpracováním 
a  likvidací odpadu v  naší obci je těsně před 
dokončením zásadní úprava našeho sběrného 
dvoru, kde je možné odkládat další, především 
velkoobjemový, biologický, nebezpečný a až na 
malé výjimky i ostatní odpad. To vše je již ve 
výše uvedeném poplatku v ceně 65 Kč za měsíc, 
čili 780 Kč za rok na občana.

Celé znění vyhlášky najdete na webových 
stránkách obce.

Mgr. Vladimír Pavlosek, předseda komise ŽP

Provizorní sběrný dvůr

Vernisáž výstavy Zima na venkově

Původní sběrný dvůr

Rekonstrukce sběrného dvoru
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Adventní koncert v kostele Setkání s cestovatelem Radimem Kolibíkem

tomu v  současné době. Beseda byla poučná 
a zábavná a přinesla nejenom zajímavé pohledy 
do míst, která cestovatel navštívil. Sešlo se nás 
však jenom dvacet. Bylo to tím, že se lidé bojí 
scházet ve větším počtu? Výší vstupného? Bylo 
dobrovolné (v Domě kultury města Ostravy stojí 
vstupenka na takovou besedu 170 Kč). Odvykli 
si lidé vycházet do společnosti a zůstávají raději 
doma? Nebo bylo téma nezajímavé? 

V pátek 26. listopadu jsme v zámku zahájili 
výstavu Zima na venkově. Své práce na téma 
ladovská zima zde představili žáci Střední školy 
uměleckých řemesel z Ostravy-Zábřehu. 

I tentokrát jsme se zamysleli nad tím, co bylo 
příčinou malé účasti na vernisáži. 

Oříškem byla i příprava tradičního rozsví-
cení vánočního stromu. Pracovníci obecního 
úřadu připravili letos osvětlení na novém stromě, 
děti ze školky a Malé Ondřejnice v předstihu 
nacvičovaly svá vystoupení, v kostele se chystali 
na žehnání adventního světla a světelný průvod 
k  zámku, pan starosta piloval svůj projev, 
zahrádkáři se těšili, že nezaměnitelná vůně sva-
řeného vína a perníčků přiláká k jejich stánku 
co nejvíce návštěvníků, zámecká restaurace 
chtěla překvapit gulášem. A  co z  toho všeho 
zbylo? Opět zasáhla epidemická situace a ještě 
přísnější opatření, rozdělování návštěvníků na 
očkované a neočkované. Takže bylo rozhodnuto 
udělat celou akci bez účasti veřejnosti a pořídit 
záznam z vystoupení dětí před zámkem a samot-
ného rozsvícení vánočního stromu. Aby toho 
nebylo málo, celý den padal těžký, mokrý sníh, 
který zahnal všechny do zámeckého vestibulu. 
Na druhé straně ale navodil už skutečně zimní, 

předvánoční atmosféru. Jak to všechno dopadlo, 
si můžete prohlédnout ve videogalerii na webo-
vých stránkách obce https://www.staraves.cz/

Hezký předvánoční zážitek přinesl adventní 
koncert, který se konal v kostele sv. Jana Křtitele. 
Posluchači měli možnost vychutnat si skladby 
od období baroka, přes klasicismus, romantis-
mus až po současnou hudbu. Zazněly v podání 
VientoMarero dua, složeného z  f létnistky 
Michaely Meci a kytaristy Jiřího Meci. Vystou-
pení hudebníků umocnilo i  to, že to byl jejich 
jediný adventní koncert v  letošním roce. Byli 
jsme příjemně překvapeni, že pozvání do míst-
ního kostela přijalo 32 návštěvníků.

Ještě pár slov k  výstavě historických 
kočárků. Návštěvnost se blíží k číslu 2000. Ote-
vřeno bude i  ve sváteční dny v  sobotu 
25. a v neděli 26. prosince od 14 do 17 hodin. Pro 
ty z vás, kteří jste si výstavu ještě nestačili pro-
hlédnout, přinášíme dobrou zprávu, že výstava 
bude prodloužena do 30. června příštího roku. 
Protože v měsících lednu až březnu předpoklá-
dáme menší návštěvnost, výstava bude přístupna 
pouze po předchozí telefonické domluvě (tel. 558 
669 201, volejte v pracovní dny od 8 do 14 hodin). 
V následujících měsících již bude otevírací doba 
obvyklá, soboty, neděle a svátky v době od 13 do 
17 hodin, mimo tuto dobu po domluvě.

Závěrem, stejně jako v loňském roce, věřím, 
že tato tíživá doba někdy pomine a vrátíme se 
zpět do života co nejvíce podobnému tomu „před 
rouškou“. Přeji vám všem krásné vánoční svátky, 
dny plné pohody a hlavně hodně zdraví.

Za kulturní komisi OÚ Marcela Tylečková
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Po dvouleté odmlce (vyvolané pandemií 
Covid-19) je opět připravován 17. ročník festi-
valu Poodří Františka Lýska. Festival Poodří 
Františka Lýska se hlásí k osobnosti sbormis-
tra, který navždy změnil tvářnost dětského 
sborového zpěvu tím, že vyvedl děti na kon-
certní pódia doma i v zahraničí a zahájil tak 
cestu za uměleckými parametry dětského sbo-
rového zpěvu. Přínosem realizace tohoto pro-
jektu je základ rozvoje hudebnosti občanů 
Moravskoslezského kraje, jeho národní iden-
tity a estetické kultivace. Snahou spolku FPFL 
a realizačních týmů je připravit festivalové akce 
tak, aby hodnotným programem oslovily 
občany Moravskoslezského kraje, prohloubily 
v nich vědomí sounáležitosti se svým krajem 
a jeho kulturními kořeny.

Během šestnáctileté tradice si festival získal 
oblibu u posluchačů, zúčastněných pěveckých 
sborů a národopisných souborů. Stále stoupá 
jeho návštěvnost i zájem o účast z řad účinku-
jících, především regionálních pěveckých 
sborů a  folklorních souborů s  dlouholetou 
tradicí.

Projekt svou jedinečností spočívá ve spo-
jení hudebně pěveckého a folklorního odkazu 
Františka Lýska – sbormistra a sběratele lido-
vých písní. Chce také přispět k  obohacení 
nabídky cestovního ruchu Moravskoslezského 
kraje, k  poznání jeho přírodního bohatství 
a kulturního dědictví. Svým pojetím se festival 
stává integrujícím článkem pro vytvoření kul-
turního regionu Poodří. 

17. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska 
proběhne v osvědčené podobě koncertů pěvec-
kých sborů a národopisných souborů v měst-
ském obvodě Proskovice – rodišti Františka 
Lýska, v  Jistebníku – obci Jistebnických 

zpěváčků a ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – v sídle 
Lašského souboru písní a tanců Ondřejnica.

Předpokládané termíny a místa realizace:

•	 29. a 30. 4. 2022 v Ostravě-Proskovicích, sál 
restaurace U Psoty

•	 21. 5. 2022 v  Jistebníku, sál Kulturního 
domu

•	 3. a 4. 6. a 10. 6. 2022 ve Staré Vsi nad Ond-
řejnicí, nádvoří a  areál zámku (kulturní 
památka)

V uvedených termínech vystoupí v samo-
statných koncertech celkem 10 pěveckých 
sborů a  10 národopisných souborů, široká 
veřejnost bude seznámena s výjimečnou tradicí 
„Jizdy kole obila“ ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 
Zvolená bezbariérová místa konání koncertů 
v jednotlivých obcích jsou stanovena tak, aby-
chom mohli přivítat širokou veřejnost včetně 
zdravotně postižených občanů. Na realizaci 
projektu se podílí více než 600 účinkujících, 
především dětí a mládeže. 

Organizaci 17. ročníku FPFL má na sta-
rosti spolek FPFL. Realizační týmy festivalu 
jsou zřízeny v jednotlivých obcích a navzájem 
spolupracují. Zajišťují účinkující sbory a sou-
bory, prostory pro konání koncertů, propagaci, 
medializaci a dokumentaci festivalu. Celý pro-
jekt je podpořen i zastupitelstvy jednotlivých 
obcí a několika sponzory. V historii byl vždy 
podpořen Moravskoslezským krajem. Celkové 
náklady projektu představují částku cca 
380 tis. Kč.

Cílem festivalu je naplňovat odkaz sbor-
mistra a sběratele lašských lidových písní prof. 
PhDr. Františka Lýska, prezentací kvalitních 
pěveckých sborů a  národopisných souborů 
předávat široké veřejnosti našeho regionu 
bohaté hudební tradice, a především zapojovat 
do tvořivé kulturní činnosti děti a mládež. 

Bc. Miloslava Vidličková,  
jednatelka spolku FPFL z. s.

Festival Poodří Františka Lýska
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Ondřejnica opět zpívá a tančí

Po dlouhé pauze se malí i  velcí tanečníci 
souboru Ondřejnica od září začali opět scházet 
v 2. patře staroveského zámku, aby oprášili své 
taneční umění.

Každé pondělí zkouší nejmladší skupina 
Malé Ondřejnice. 27 dětí ve věku od 3 do 7 let 
se hravou formou učí jednoduché taneční kroky 
a lašské písničky. A na zkouškách bývá pěkně 
veselo. V pondělí 6. prosince malé šikuly přišel 
navštívit i  Mikuláš s  čertem. Za jejich milé 
vystoupení je štědře obdaroval. 

Starší děti Malé Ondřejnice ve věku od 8 do 
15 let zkoušejí každou středu. I  ony se pilně 
připravovaly na plánované vystoupení při roz-
svícení vánočního stromu a  na Mikulášskou 
besídku pro rodiče.  Bohužel obě akce proběhly 
bez diváků. Jejich dovednosti můžete posoudit 
na webových stránkách obce na videozáznamu 
z této akce. 

Ve středu zámek opravdu žije folklorem. 
Po dětech zkouší dospělá skupina Ondřejnice. 
Od září mezi námi přibylo mnoho nových tváří. 
A to nás velmi těší. S velkým nasazením se pou-
štějí do nacvičování lašských tanců, zdokonalují 
taneční držení a snaží si zapamatovat tolik roz-
ličných figur. Pro mnohé z nich jejich prvním 
vystoupením měla být Adventní prohlídka 
zámku 12. prosince, ta se bohužel z bezpečnost-
ních důvodů nemohla uskutečnit. 

Věříme, že příští rok bude příznivější a opět 
se tanečníci Ondřejnice roztančí, a to nejen ve 
své rodné Staré Vsi. Přejeme všem občanům 
klidné prožití vánočních svátků. 

A na zámku … Ať je veselo, ať je tu živo, 
ať se tancuje, ať se tu zpivo…

Za Ondřejnicu Pavla Hranická
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Neodešli, jen nás předešli  
- bratři Ivan a Karel Štědří

Protože v prosinci se asi nejvíce těšíme na 
Vánoce, najmě pak na Štědrý den, porozprávím 
v tomto čísle zpravodaje o dvou bratrech, kteří 
měli k tomuto dni blízko svým příjmením. Jde 
o bratry Ivana a Karla Štědrých.

Se starším Ivanem jsem se osobně setkal 
někdy v devadesátých letech minulého století 
v redakci Dobrého jitra Českého rozhlasu. To 
čas od času uváděl, jednou zrovna na Štědrý 
den. Inu, kdo jiný by to měl být, než Štědrý. Ivan 
byl známým hudebníkem, hudebním drama-
turgem, skladatelem. Psal třeba hudbu k před-
stavením Spejbla a Hurvínka a v tehdejší Čes-
koslovenské televizi připravoval pořady 
Hudební studio M a Hudební kronika. Později 
jsme se s Ivanem Štědrým setkávali v žižkov-
ském Divadle Járy Cimrmana. Už nevím, čí to 
byl nápad, ale prostě někdo vymyslel, že by před 
představením bylo návštěvníkům milé, kdyby 
je někdo v  předsálí vítal hrou na klavír. No 
a  prvním „vítačem“ byl právě Ivan Štědrý. 
K  Cimrmanům tak trochu patřil, protože 
v  šedesátých letech účinkoval v  rozhlasové 

vinárně U Pavouka, kde se poprvé jméno Járy 
Cimrmana objevilo. Na klavír improvizoval, 
předváděl variace na různé, najmě swingové 
evergreeny. Že měl smysl pro humor snad ani 
nemusím připomínat, bez toho by u Cimrmanů 
asi neobstál. Narodil se v roce 1934 a jeho zná-
mější bratr Karel byl o tři roky mladší. Je ironií 
osudu, že jim život vyměřil skoro stejný čas. 
Ivan zemřel v  srpnu 2017, bylo mu necelých 
83 let, Karel nás předešel v listopadu téhož roku.

S  Karlem, bývalým členem Semaforu 
a Rokoka, jsem se seznámil na jaře 1972, a to 
nikoliv v Praze, jak by se mohlo předpokládat, 
ale v Ostravě. Stalo se tak na Černé louce, kde 
probíhala tradiční celostátní výstava. Karel 
tam vystupoval, ale já tam měl schůzku s Lubo-
mírem Lipským a  Miroslavem Homolou. 
Ti  také byli součástí kulturního programu, 
který výstavy každoročně provázel. V  době 
výstupu oblíbené dvojice si ke mně přisedl už 
zmíněný Karel Štědrý, a protože jsme měli řadu 
společných přátel, slovo dalo slovo a začali jsme 
vzpomínat a posléze i  tykat. Samozřejmě, že 
nejvíce slov padlo na téma divadlo Semafor, 
kde Karel hrál, a  to hned v  první inscenaci 
divadla Člověk z půdy. V době našeho ostrav-
ského setkání byl členem divadla Rokoko, které 
ale prožívalo nepříliš dobré časy. Původní sou-
bor byl před rozpuštěním, scéna na Václavském 
náměstí sloužila spíše k recitálům skupin a zpě-
váků. Karel byl tedy víceméně na volné noze, 
a tak jsme se domluvili, že pokud budu vědět 
o nějaké příležitosti, která by jej oslovila, dám 
mu vědět. Což se stalo hned na podzim téhož 
roku, kdy byl hostem koncertu orchestru Josefa 
Hanžlíka z Čelákovic. Také jsem mu domluvil 
pár schůzek s textařem Jiřím Malým a vzniklo 
tak několik úspěšných písniček. Po listopadu 
1989 začal Karel podnikat, nikoliv však ve sféře 
hudební, ale v oblasti u nás dosud málo známé. 
Provozoval totiž automaty na nápoje. Odjel do 
Rakouska a  Itálie, aby zjistil, jak to funguje. 
No, a protože byl šikovný, uspěl. A to i později, 
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Vážení rodiče a přátelé staroveské školy,

kvapem se blíží konec kalendářního roku. 
Roku, který je stále ovlivněn koronavirovou 
situací. Jsem velice ráda, že jsme v naší škole 
s prezenční výukou vydrželi až do konce listo-
padu. Uzavření tří tříd nakonec potkalo i nás. 
Učili jsme zároveň online i  ve třídě, neboť 
někteří žáci jsou očkovaní a někteří již nemoc 
prodělali. Bylo to náročné, ale vše jsme zvládli. 
Situace se každým dnem mění. Co platí dnes, 
již nemusí platit zítra. Jsme velice rádi, že 
s dětmi můžeme pracovat ve škole. Není nad 
osobní kontakt a  společnou práci v  třídním 
kolektivu. Proto jsme nabídli žákům možnost 
doučování v jednotlivých předmětech, aby tak 
překonali potíže spojené s  loňskou distanční 
výukou. 

Škola není jen učení, ale i  společný život, 
společné prožití radostných i  smutných oka-
mžiků, různých období. Bohužel, stále nejsme 
v normálu a akce, na které jsme se těšili, být 

nemohly. Přesto máme za sebou pár vydařených 
aktivit. 

Tradičně se naši žáci účastnili soutěže 
Velká cena malých zoologů, kterou organizuje 
ZOO Ostrava. Pro žáky 4. a 5. třídy bylo letošní 
téma „Motýli ČR“ a  žáci II. stupně soutěžili 
s  tématem „Ryby a  rybníkářství ČR“. Máme 
mezi sebou chlapce a  děvčata, které příroda 
velmi baví, a proto je i jejich umístění v silné 
konkurenci velice pěkné.

Dne 7. října navštívili naši deváťáci Infor-
mační a  poradenské středisko v centru Ostravy. 
Naši nejstarší žáci stojí před nelehkým úkolem, 
kam dále směřovat v dalším vzdělávání, a právě 
v tomto středisku se dozvídají cenné informace, 
které jim mohou napomoci, kterým směrem se 
ubírat. 

U příležitosti Světového dne psoriázy, který 
v letošním roce připadal na pátek 29. října, jsme 
se ve škole rozhodli podpořit pacienty s lupénkou 
tím, že si na sebe v tento den vezmeme oblečení 

Zprávy ze staroveské školy

když firmu prodal. Že měl technické nadání, 
svědčí i  to, že vystudoval stavební fakultu 
Vysoké školy železniční a získal titul inženýra. 
Ale vystudovanou profesi nikdy nevykonával. 
Pro úplnost bych měl připomenout alespoň pár 
písniček, které nazpíval sám, nebo s  jinými 
interprety. Asi nejznámější je píseň Mám malý 
stan, jeho hlas jste mohli slyšet i ve filmu Starci 
na chmelu. Objevil se a  taky zpíval ve filmu 
Kdyby tisíc klarinetů nebo v televizním seriálu 
Píseň pro Rudolfa III.

S Karlem jsme se před jeho odchodem do 
muzikantského nebe vídali jen sporadicky, 
nejčastěji na premiérách v Semaforu. K tomuto 
divadlu ho to táhlo pořád a dal se slyšet, že z něj 
neměl nikdy odcházet. Což se stalo v roce 1962, 
kdy s Waldemarem Matuškou a Evou Pilarovou 
přešel do divadla Rokoko. Karel Štědrý nás 
předešel v listopadu 2017, bylo mu 80 let.

Radoslav Mácha
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či doplňky s puntíky. Puntíkový den se u nás 
uskutečnil v úterý 26. října 2021 a poděkování 
patří všem, kteří jej jakýmkoliv puntíkovaným 
doplňkem či výtvarnou prací podpořili.

Pan učitel Chvostek připravil pro žáky 
8. a 9. ročníku návštěvu koncentračního tábora 
v  Osvětimi a  blízké Březince, aby se tak na 
vlastní oči přesvědčili, co zažívali lidé v období 
2. světové války. Celodenní výlet zakončili 
návštěvou krásného krá lovského města 
Krakova.

Velice zajímavá byla část našeho projektu 
Letem světem. Tentokrát jsme, po dvouleté pře-
stávce, navštívili celou Asii. Celý listopadový 
týden probíhaly ve všech předmětech činnosti 
zaměřené na poznání tohoto kontinentu. 
V pátek vše vyvrcholilo prezentacemi jednotli-
vých tříd. Každá prezentace byla nahrána 
a  všichni žáci mohli zhlédnout videozáznam 
tohoto projektu. Skládání origami, představení 
zvířat žijících v  Asii, hračky, vaření ruského 
boršče, módní přehlídka, čínské násobení, to je 
jen malá část aktivit, kterou žáci představovali. 
Děti se taky seznámily s tradičním japonským 
bojovým uměním – judem, jehož prvky nám 
přišel ukázat náš bývalý žák David Tomek. Do 
projektu se zapojila také školní družina a paní 
kuchařky, které připravily asijské jídlo. Organi-
zátorem celého projektu byla p. zástupkyně 
Stejskalová. Velice jí, ale také celému týmu peda-
gogů i nepedagogů, děkuji za veškerou práci, 
kterou nejen ve výuce věnují našim dětem. 

Vycestovat reálně, i když ne do Asie, se poda-
řilo v rámci mezinárodního projektu Erasmus+  
- Nechte hněv stranou. Na počátku prosince 

Puntíkový den

Návštěva Osvětimi
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odcestovalo do Litvy osm žáků společně s koor-
dinátorkou p. uč. Cholevovou a p. uč. Borkovco-
vou. Je to náš první projekt s výjezdem pro žáky 
a jsme velice rádi, že se nám vše podařilo reali-
zovat i v této komplikované době.

Blíží se nejkrásnější svátky roku Vánoce. 
Nejen doma, ale také ve škole prožíváme advent. 
Začali jsme nazdobením a  rozsvěcením dvou 
vánočních stromů – tradičně máme jeden ve 
školní jídelně a druhý letos poprvé před vstupem 
do školy. A nesmím zapomenout také na obecní 
vánoční strom, na jehož rozsvícení se podílela 
i naše Sluníčka svým kulturním programem.

Pak přišel Mikuláš. Mikulášká nadílka patří 
tradičně do režie žáků 9. tříd. Letos se to poda-
řilo, ale opět jsme museli respektovat některá 
nařízení. Každopádně: máme zde hodně hod-
ných a šikovných žáků. Ty zlobivé možná čerti 
postrašili, ale do pekla je nechtěli. 

Vánoční dárky si děti rozbalily při vánoč-
ních třídních besídkách.

Jeden dárek jsme si rozbalili již koncem lis-
topadu. Jedná se o 86palcový interaktivní doty-
kový LCD displej, který dokáže nahradit tabuli. 
Interaktivní řešení dává opravdový dojem jako 
při práci s perem na papíře, což všem umožňuje 
pracovat přirozeně a  intuitivně. Je mobilní 
a zatím ho mají k dispozici žáci 9. třídy. Velké 
poděkování patří panu Ing. Petru Štegnerovi, 
který nám tento hodnotný a  přínosný dárek 
věnoval. 

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

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Mikuláš s čerty

Asijský den
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Radosti i starosti v mateřské škole  
po první třetině školního roku 2021/2022

Nastává adventní čas a my máme v Mateřské 
škole Stará Ves n. O. za sebou první třetinu škol-
ního roku. Jsme rádi, že se nám v uplynulých pod-
zimních měsících podařilo realizovat několik akcí 
pro děti i rodiče. V září za dětmi přijel divadelní 
soubor Koloběžka se svými pohádkami a  také 
kouzelník Aleš se svým tajemným vystoupením. 
V  měsíci říjnu se uskutečnila akce pro rodiče 
s dětmi „Ukládání broučků k zimnímu spánku“. 
Počasí nám přálo, tma přišla v pravý čas a děti si 
užily tajemnou stezku plnou světýlek, na kterou 
se vypravily i  se svými broučky. Cestou plnily 
různé úkoly a na konci uložilo každé z dětí svého 
malého broučka do chaloupky, kde přečká zimu 
a na jaře se opět probudí. Byli jsme se také podívat 
na výstavu drobných chovatelů a pobývali s dětmi 
hodně venku na čerstvém vzduchu, na školní 
zahradě nebo v  rámci Dnů v  přírodě či akce 
Dračí rejdění. V měsíci listopadu jsme se s dětmi 
vypravili o „Dušičkách“ na hřbitov a navštívili 
výstavu zahrádkářů. Koncem listopadu jsme 
jeli se všemi třídami do Velkého světa techniky 
v  Ostravě-Vítkovicích, kde se děti zúčastnily 
vzdělávacích programů „Chemické pokusy pro 
nejmenší“ a „Programování pro nejmenší“ a také 
jsme využili možnost navštívit tamní expozici 
„Večerníček“, kterou si děti velmi užily. 

Přestože se kvůli současné situaci nemohl 
uskutečnit vánoční jarmark, program k  roz-
svícení vánočního stromu ani tradiční vánoční 
besídky, připravujeme se s dětmi na vánoční čas, 
vyrábíme vánoční výrobky, pečeme ve třídách 
vánoční cukroví a užíváme si adventní dny.

Podzimní období však s sebou přineslo i trá-
pení v podobě velmi časté a mnohdy dlouhodobé 
nemocnosti dětí, ale také personálu. Některé 
děti byly za poslední tři měsíce ve školce kvůli 
nemocem jen pár dní. Nemoci dýchacích cest 
a různé virózy jsou nejčastější, vlečou se, často 
se i několikrát vracejí a trápí děti v takové míře, 
na jakou jsme dosud nebyli zvyklí. Víme, že je to 
pro děti, ale i pro rodiče velmi nepříjemné nejen 
proto, že se děti dlouho léčí a trápí a lékaři musejí 
často i opakovaně nasazovat antibiotika, ale pro 
rodiče je těžké i to, že musejí s dětmi dlouhodobě 
a opakovaně zůstávat doma na tzv. „paragrafu“. 
Málokdo má to štěstí, že má „hlídací“ babičku 
nebo jiného rodinného příslušníka, který by 
o nemocné dítě mohl pečovat. Než se však dítě 
vrátí do dětského kolektivu, mělo by být řádně 
doléčeno, aby se infekce šířila co nejméně. Peda-
gogové v  mateřské škole jsou povinni chránit 
zdraví všech dětí a přítomnost nemocného nebo 

Programování pro nejmenší
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nedoléčeného dítěte v kolektivu je velmi riziková. 
Navíc se děti v mladším věku nedovedou ještě 
samostatně a důkladně vysmrkat a kapénková 
infekce se rychle šíří i  přes maximální snahu 
pedagogů o dodržování hygienických pravidel. 
Navíc nová protiepidemická nařízení ukládají 
školám, aby dítě s  infekcí do kolektivu nepři-
jímaly. Musíme však říci, že rodiče v převážné 
většině případů dbají na řádné a  zodpovědné 
doléčení dětí a děti s příznaky infekčního one-
mocnění povětšinou do školky nevodí. Za tento 
přístup chceme rodičům velice poděkovat, 
protože víme, že ani pro ně jako pro pracující 
to není snadné.   

I přes tato úskalí se usilovně snažíme, aby 
školka fungovala, jak má, aby se děti učily, roz-

víjely a prožívaly mezi svými kamarády šťastné 
a radostné chvíle. 

Pevně věříme, že se situace změní k dobrému 
a jaro přinese uvolnění, přestanou nás tolik trápit 
nemoci a my budeme moci s dětmi realizovat 
další plánované akce. Moc všem našim dětem 
přejeme, aby si mohly ve zdraví užívat předškolní 
věk mezi kamarády ve školce, učit se novým 
věcem, hrát si a zdravě se rozvíjet.

Rádi bychom popřáli všem občanům Staré 
Vsi n. O., všem našim dětem, rodičům a pra-
rodičům krásné vánoční svátky a hlavně pevné 
zdraví a radostné dny. 

Mgr. Olga Machačová,  
zástupce ředitele pro mateřskou školu

Mikuláš s čerty ve školce

V  pátek 3. prosince k  nám zase přišel. 
A  s ním plno čertů a andělů. Děti už věděly, 
že se to stane, celý týden si o „nich” povídaly. 
Naučily se čertovské a  mikulášské říkanky 
a  písničky, aby mohly Mikulášovi, čertům 
a andělům ukázat, že už něco umějí. Některé 

z větších dětí mezi Sluníčky a Hvězdičkami už 
malinko tuší, jak to celé je, a když na „ně” čekají, 
na tváři mají vševědoucí úsměv. Jenže pak se ti 
pekelníci a andělští nahrnou do třídy a s nimi se 
objeví pochybnosti. Co když jsou vážně oprav-
doví? Navíc - jak se to dozvěděli, že Maruška je 

Mikuláš očima dětí ze školky
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Drazí přátelé,

jsou před námi ty nejkrásnější svátky, které 
– věřím - přinesou (i přes nejrůznější omezení 
a  obavy) možnost odpočinout si, zastavit se, 
sdílet více času se svou rodinou a uvědomit si, 
jak je dobré, že máme jeden druhého. Konec 
roku je taky časem ohlédnutí se, co předchozí 
období člověku přineslo, a naopak, co já jsem 
přinesl a čím jsem obohatil život druhých lidí. 
Patří velký díky vám všem, kteří tu „opačnou 
stranu“ pohledu berete vážně a  kteří dáváte 
ze svého života něco, čím obohacujete druhé.   

Za poslední období ve farnosti a na Diecéz-
ním středisku pro mládež nastaly určité novinky, 
které stojí za povšimnutí. Tou první je příchod 

nového jáhna Karla Honky, který vystřídal po 
3 letech kaplana Václava Rylka. Rád bych, aby se 
v tomto čísle Karel malinko představil.

Karel Honka pochází z Opavy. Po vystu-
dování střední zahradnické školy se nakonec 
rozhodl pro kněžskou dráhu. Vstoupil do 
kněžského semináře v  Olomouci a  zároveň 
studoval Katolickou teologii na univerzitě. 
V průběhu studia šel na rok studovat do Irska, 
nicméně vlivem přicházející pandemie koro-
naviru na jaře roku 2020 se musel vrátit zpátky 
do Olomouce. Po vysvěcení na jáhna byl odtud 
poslán k nám do Staré Vsi, aby sloužil při far-
nosti a středisku pro mládež. Moc mu přeji, aby 
u nás ve Staré Vsi našel místo, které mu navždy 
zůstane v jeho srdci. 

Další novinkou, která se děje v areálu fary, 
je výstavba Komunitního centra. Psal jsem 
o  tomto projektu více informací v  minulém 
čísle, tudíž v  příloze posílám pár fotografií 
pro ty, které by zajímalo, jak výstavba pokra-
čuje. Celý projekt je realizován firmou Radek 
Němec Stavby, jeho dokončení je plánováno 
v letních měsících příštího roku 2022, a pevně 
věřím, že bude sloužit mládeži, která sem jezdí, 
farnosti, ale i širší veřejnosti z naší obce. Pro-
tože farnost je vázaná finančním podílem na 
výstavbě, veškeré finance farnosti (sbírky, dary 
atd.) jdou právě na tento účel, aby se chybějící 

Slovo faráře

hodná a krásně kreslí a Matýsek lumpačí? Jak 
věděli, že tamta holčička pomáhá kamarádům 
a tamten kluk jim ubližuje? A tak raději snaživě 
ujistí čerty i Mikuláše, že se polepší a že se budou 
snažit být hodné, a myslí to upřímně.

A  i  když děti paní učitelku předem ujiš-
ťovaly, že se bát vůbec nebudou, i ony musejí 
nakonec projevit kousek odvahy, aby vzaly čerta 
nebo anděla za ruce a zatančily si s ním. Však 
takový zážitek nemají každý den.

A ty nejmladší Berušky? Ty raději ani nepíp-
nou. Dívají se na ty tvory, v očkách úžas, strach 

i okouzlení. Takovou návštěvu a v tak hojném 
zastoupení ještě nikdy nezažily. Při společném 
focení si od nich raději udržují trošku větší 
odstup, co kdyby…         

To Broučci jsou o něco smělejší. Přiblížit se 
k „nim” už se tolik nebojí a dokonce si troufnou 
prozradit čertům svou strategii na polepšení. 
Jsou totiž úžasně vynalézaví .

Mgr. Olga Machačová,  
zástupce ředitele pro mateřskou školu

Karel Honka
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Realizace plánu vánočních bohoslužeb 
a aktivit bude záležet na aktuální epidemiologické situaci

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

  8. ledna - Tříkrálová sbírka

Stejně tak, jako tomu bylo v loňském roce, 
čelí nejen náš sbor dobrovolných hasičů vleklé 
epidemii koronaviru. V důsledku přetrvávají-
cích protiepidemických opatření proti šíření 
nemoci Covid-19 a těžko předvídatelného dal-
šího vývoje jsme se v rámci sboru opět rozhodli 
omezit naši vždy bohatou veřejnou, kulturní, 
společenskou i sportovní činnost. Neuskuteč-
nily se tradiční akce pro širokou veřejnost jako 
Hasičský ples, Stavění máje či noční soutěž 
Staroveský kotel. V obci se nekonaly tradiční 
Staroveské obecní slavnosti, na kterých se náš 
sbor každoročně podílí zajištěním občerstvení 
a obsluhou v kuchyni. Jedinou uskutečněnou 
akcí našeho sboru určenou pro širokou veřej-
nost tak byla pohárová soutěž O pohár obce, 
která slavila již 61. ročník své existence. Této 
soutěže se zúčastnily všechny naše týmy (muži, 
ženy i veteráni). Kromě nich na soutěž dorazilo 
17 družstev z okolních sborů.

Do bojů v Moravskoslezské lize se v letošní 
sezóně zapojily pouze naše ženy, které ve 
12  kolech obsadily 4x 2. místo, 1x 3. místo, 
1x 4. místo, 1x 5. místo, 4x 6. místo a 1x nedo-
končily. V  celkovém hodnocení MSL se pak 
naše ženy umístily na 4. místě.

Mimo soutěže MSL se naše ženy zúčastnily 
i pohárových soutěží, kde zvítězily na soutěžích 
v  Odrách (noční), Frýdku-Místku a  na naší 
domácí soutěži.

Jelikož vývoj epidemiologické situace je do 
budoucna těžce předvídatelný, je již nyní jisté, 
že návrat k běžnému životu, a také běžné čin-
nosti našeho sboru, bude otázkou spíše měsíců 
než týdnů. Plánovat v tuto chvíli jakékoli akti-
vity do budoucna je bezpředmětné a nezbývá 
než doufat, že se nám tuto epidemii podaří 
zvládnout co možná nejdříve.

SDH Stará Ves n. O. v roce 2021

Hrubá stavba Komunitního centra

částka (v současné době kolem 1 mil.) splatila 
co nejdříve. Z  toho důvodu i  vánoční sbírky 
letos půjdou na tento projekt a předem velké 
díky za jakýkoliv dar. Nevnímám toto dílo jako 
záležitost pouze farnosti, ale díky otevřenosti 
areálu kolem fary a jeho využívání jako prostor 
pro další příležitost k setkávání nejrůznějších 
skupin z naší obce, které nebylo na faře možné.  

Přeji vám všem krásné prožití vánočních 
svátků, hodně sil, zdraví, radosti i naděje!!! 

Modlí se za vás o. Jan
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Co se týče zásahové jednotky našeho 
sboru, ta měla i letos (Covid-Necovid) více než 
napilno. Během roku zasahovala u tří požárů 
(z toho jeden na území obce), absolvovala více 
než 25  technických zásahů, mezi něž se řadí 
zásahy u dopravních nehod, úniku nebezpeč-
ných látek, transporty pacientů, odstraňování 
padlých stromů, požární dozory, čištění 
kanalizace a komunikací či odchyt bodavého 
hmyzu. Kromě tohoto jsme se ve dnech 8. 5. 
a  15. 5. zúčastnili „Výcviku hašení požárů 
v  uzavřených prostorách“, konaného v  Dolní 
oblasti Vítkovice.

Velkou zkouškou psychické odolnosti pro 
nás pak byly dny po 24. červnu, kdy obyva-
tele jihomoravských vesnic zasáhlo tornádo, 
v důsledku něhož přišli o své blízké, o střechy 
nad hlavou, majetek, zdroj obživy… Na pomoc 
jim přispěchali dobrovolníci z  celé repub-
liky a  náš sbor nebyl výjimkou. O  víkendu 
26.  6.-27.  6. jsme se zapojili do odstraňování 
škod a na vlastní oči jsme viděli ohromný rozsah 
řádění živlu. Zde je na místě poděkovat Vám 
všem, kteří jste přispěli do naší (materiálové) 
veřejné sbírky, případně jste pomohli finančně.

Závěrem našeho příspěvku mi dovolte, 
abych Vám jménem staroveských dobrovolných 
hasičů popřál krásné prožití svátků vánočních 
a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, energie, 
rodinné pohody a v rámci možností také přá-
telské pospolitosti.

Za SDH Stará Ves n. O. Tomáš Janošek

Mikulčice 26.-27. 6.

Velká cena Frýdku-Místku 11. 9.

O pohár obce 14. 8. Výcvik hašení požárů
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Podzimní rozjezd činnosti ve SPOPVES se 
po společné schůzce 1. září jevil optimisticky. 
Termíny akcí do konce roku byly jasné a všichni 
se na ně těšili.

Divadelní nadšenci byli 30. září na muzi-
kálu West Side Story, který chtěli vidět už v roce 
2020.  Dále se poprvé v sobotu 2. října Veselé 
seniorky zúčastnily se svojí nabídkou jídla 
(kuřecí řízky a domácí sekaná) charitativní akce 
„Stará Ves plná chutí“ v Lesní školce Mraveni-
ště. Počasí přálo, lidí přišlo hodně a všechny 
dobroty šly na odbyt. SPOPVES celou tržbu ve 
výši 9 300 Kč věnoval malé Grétce. Příští rok se 
zúčastníme znovu (dokumentace z akce najdete 
na stránkách obce ve fotoalbu a videogalerii).

Na tradiční setkání v hasičárně ve středu 
6. října přišlo 67 členů. Byli informováni 
o sobotní charitativní akci, ze které nám Milan 
Sýkora promítl fotodokumentaci. Hlavním 
programem dne bylo vystoupení pěveckého 
seskupení mladých staroveských žen, které si 
říkají „4-tetky“. Ve složení Jana Hýlová, Jana 
Boháčová, Kateřina Holaňová a Lenka Čejková 

zazpívaly vícehlasně krásné písně. Rádi jsme 
poznali tuto jejich zájmovou aktivitu. Jak samy 
přiznaly, z našeho pozvání měly velkou radost 
a podnítilo je to k většímu zkoušení. Bohužel 
covidová situace se dále vyvíjela tak nepříznivě, 
že jsme zrušili plánovanou Martinskou zábavu 
a Mikuláš všechny pozdravil jen písemně spolu 
s nadílkou. Také Silvestr oslaví každý sám.

Jsme rádi, že aspoň vyšla další napláno-
vaná divadla, a  to nádherné opery Nabucco 
a  Rusalka. Na příští rok zatím nemáme 
představení vybrána, ale pokud bude situace 
příznivá, stálé zájemce budeme informovat 
o nové nabídce.

Ale máme i  něco hodně pozitivního! Po 
ukázkové hodině cvičení se Zdenkou Glombíč-
kovou jsme od pondělí 7. října zahájili cvičení 
pro seniory v hasičské zbrojnici dopoledne od 
10 do 11 hodin. Pravidelně se účastní 10–12 
cvičenců (z toho 2 muži) a vystřídalo se jich tam 
už 19 s různou účastí. Cvičení bude pokračovat 
i po Novém roce ve stejnou dobu. Kdo se chce 
setkávat – jedině při cvičení.

Podzim ve SPOlku Přátel VEselého Stáří
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Mikuláš 2021

Zase kvůli koronaviru,
máme v plánu zábavy velkou díru.
Jo tak je to, dámy, páni,
i když Mikuláš s andělem jsou už prý očkováni.
S čertem je to horší pro změnu,
hlásil, že teď právě má karanténu.
Že prý už mu kapacita přetekla,
všichni totiž tenhle virus posílají do pekla.
Takže sdílíme pořád samé obavy,
těžko plánovat nějaké zábavy.
Společně však řešit chceme,
že si aspoň Mikuláše připomeneme.
Vždyť by chyběla nám nadílka,
přec těšíme se jak malé děti,
co dostaneme od Mikuláše a andílka,
byť byli jsme hodní, teď těžko vyzvěděti.
Dáreček od Mikuláše ať vyloudí úsměv na vaší tváři,
to přejeme si každý rok znovu a znovu,
to je přání výboru Spolku veselého stáří,
ať štěstí a radost zavítá do vašich domovů.
Přejeme pohodové Vánoce 2021.

Výbor Spolku veselého stáří

Plán akcí na rok 2022 nebudeme zveřejňo-
vat, abychom to nezakřikli. Třeba to přinese 
větší štěstí a  setkáme se v  příštím roce dříve 
než v létě.

Bedřiška Bičanovská, předsedkyně spolku

Celý tento rok se opět nese 
v  duchu Covidu-19, proto ve 
Starovjáčku nedošlo k nějakým 
razantním změnám v systému 
fungování. Hromadné akce se 
opět konat nemohou, ale stále 
máme jiné možnosti, jak si zpří-
jemnit chvíle s dětmi. Maminky, 
které jsou členkami, si i nadále 
mohou půjčovat klíče od herny 
a  navštěvovat ji individuálně. 
Cvičení pro maminky s dětmi 
jsme bohužel stále nemohly 

obnovit, jelikož nemáme mož-
nost využít prostory tělocvičny 
MŠ, a to kvůli opatřením proti 
covidu 19. Ovšem v  herně je 
i  tak spousta vyžití: letos jsme 
pořídily velkou dřevěnou kulič-
kovou dráhu a prstová autíčka, 
která slouží k procvičení moto-
riky dětí, k  vybavení přibyla 
také nová rychlovarná konvice, 
nový CD/bluetooth přehrávač 
a  také odvlhčovač vzduchu, 
který nám v  herně pomůže 

Starovjáček funguje!
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Organizace KONDOR – skupina Stará Ves 
má za sebou další rok úspěšného fungování. 
Bohužel stejně jako celý svět, tak i naše organi-
zace musela svou činnost letos výrazně omezit. 
Kvůli vládním opatřením jsme neuspořádali 
několik akcí jako škvaření vaječiny nebo již 
tradiční zájezdy s Kondorem.

Přesto se nám však podařilo uspořádat řadu 
jiných akcí – např. podzimní Toulání s Kondo-
rem, Koloběh, potáborová setkání dětí a hlavně 
letní tábory. Díky skvělé organizaci, pestrému 
programu a  nevšedním zážitkům se všechny 
akce pravidelně těší velkému zájmu účastníků.

Svišťata
Oddíl Svišťata se schází celoročně v  naší 

klubovně v  objektu bývalých kasáren (nad 
sběrným dvorem) a již čtvrtým rokem mohou 
využívat tyto nově zrekonstruované prostory. 
Děti se zde potkávají každou středu od 17 hod. 
a srdečně jsou vítáni všichni noví svišti ve věku 
od 7 do 15 let. Oddílová činnost je zaměřena 
na volnočasové aktivity dětí - především na 
rozvíjení jejich znalostí a  dovedností pro-
střednictvím práce s nejrůznějšími materiály, 
her a soutěží, pohybových aktivit zahrnujících 
i poznávací a turistické výlety a akce. Oddílová 

S KONDOREM další rok plný zábavy!

udržet příjemné prostředí. Věřím, že v příštím 
čísle zpravodaje pro vás budeme mít jen samé 
pozitivní zprávy, že se aktuální situace uklidní 
(snad už nadobro) a že si opět děti budou moci 
hrát společně a maminky se budou moci opět 
setkávat u  zajímavých přednášek na různá 
témata. A také bychom samozřejmě rády uspo-
řádaly nějakou zajímavou akci pro rodiče a děti. 
Snad se nám to podaří.

Aktuální informace na https://www.face-
book.com/starovjacek

Na závěr bych vám chtěla popřát hezké 
a pohodové svátky, všem hlavně pevné zdraví, 
taky spoustu úspěchů a hromadu štěstí v novém 
roce.

Za všechny maminky 
ze Starovjáčku Tereza Sýkorová

Noc na klubovně
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činnost motivuje děti k  pozitivnímu vztahu 
k přírodě, samostatnosti a aktivnímu zapojení 
v kolektivu.

Jarní toulání s Kondorem
Jarní toulání s Kondorem jsme letos museli 

kvůli covidu přesunout na podzim. Toulání 
s  kondorem je tradiční pochod okolím Staré 
Vsi n. O., které tentokrát směřovalo do krásné 
lokality CHKO Poodří. Počasí nám moc 
nepřálo, ale i tak byla účast slušná. Start i cíl byl 
umístěn do prostor našeho skladu a klubovny, 
takže si všichni zájemci mohli prohlédnout 
zrekonstruované prostory a vybavení klubovny. 
Pro účastníky byl v cíli připraven nejen účast-
nický list, ale také občerstvení a posezení v naší 
táborové jídelně. 

Letní dětské tábory ve Vítkově
K prázdninám neodmyslitelně patří letní 

dětské tábory ve Vítkově-Podhradí, v údolí řeky 
Moravice. Patnáct dnů stráví děti v překrásné 
přírodě Oderských vrchů, poznají nové kama-
rády a  prožijí nová dobrodružství, na která 
budou ještě dlouho vzpomínat. 

Přípravy na tábor probíhají prakticky po 
celý rok a během tří turnusů jej absolvuje kaž-
doročně okolo 160 dětí. Tábořiště je doposud 

nedotčeno civilizací – není zde elektřina ani 
signál mobilních operátorů. Děti jsou ubyto-
vány ve stanech typu Osada s podsadou, tábor je 
vybaven zastřešenou jídelnou, sprchou s teplou 
vodou a suchými WC.

V  případě zájmu neváhejte kontaktovat 
hlavní vedoucí.

Kontaktní osoby jednotlivých turnusů jsou 
uvedeny na webových stránkách organizace: 
www.kondorsv.com.

Koloběh
Letos se nám povedlo uskutečnit druhý 

ročník akce zvané Kondorský koloběh. Závod 
dvojic (jeden běží, druhý jede na kole) v kate-
gorii rodič/dítě a muž/žena. Trasa byla dlouhá 
8 km a vedla od našeho táborového skladu až 
do Březin a  zpět kolem Ondřejnice po cyk-
lostezce. Rodiče s  dětmi si tento okruh dali 
jednou, závodníci v  kategorii dospělí celkem 
dvakrát. Po doběhnutí se závodníci občerstvili 
a následovalo slavnostní vyhlášení s předáním 
diplomů a medailí pro ty nejlepší. Jednalo se 
o  druhý ročník, účast byla téměř stejná jako 
loni, týmů ale mělo být skoro dvakrát víc, bohu-
žel se spousta z nich těsně před závodem odhlá-
sila, což bylo při tak krásném počasí škoda. 

Věříme, že příští rok bude ještě lepší než 
ten uplynulý a  že se opět setkáme na našich 
akcích, na které Vás srdečně zveme, v co nej-
větším počtu. 

Děkujeme všem za jejich podporu!

Za staroveské KONDORY David Ulrich

Letní tábor
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Ve dnech 22. - 23. října se konala v býva-
lém vojenském monobloku Místní výstava 
drobného zvířectva. Po roční odmlce se k nám 
sjelo kolem 40 chovatelů, bylo vystaveno přes 
130  kusů čistokrevných králíků, 45 voliér 
drůbeže a  v  nových voliérách jsme mohli 
obdivovat 70 ks okrasných holubů. Během 
pátečního dopoledne probíhalo posuzování 
a  tradiční návštěva žáků naší ZŠ a  MŠ Stará 
Ves nad Ondřejnicí. Výstavu navštívilo přes 
200 dospělých návštěvníků. Na závěr výstavy 
proběhlo předávání cen. 

Velký dík patří OÚ Stará Ves nad Ondřej-
nicí za pomoc při realizaci a možnost uskutečnit 
tuto výstavu v prostorách monobloku a pomoc 
žáků místní ZŠ a všech příznivců. 

Příští rok, pokud to bude možné, se na Vás 
těší chovatelé ze ZO Stará Ves.

Mgr. Jana Boháčová

Ve dnech 18.-19. září 2021 
se konala Celostátní výstava 
mláďat v Přerově. Bylo vysta-
veno na 2 200 čistokrevných 
králíků. Ze Staré Vsi nás repre-
zentovali tři chovatelé a slavili 
nemalé úspěchy! 

Karel Palička v ystavi l 
nejen své dlouhá léta chované 
Rhönské králíky, ale i Zakrslé 
rhönské, za které získal titul 
Mistr České republiky (kol. 
382 bodů), a  titul Šampion 
výstavy - samec 96 bodů. Stejně 
skvělými úspěchy se může 
pochlubit i člen naší ZO Vladi-
mír Hranický, který je známý 
nejen jako chovatel okrasných holubů, ale i krá-
líků plemene Zaječí. A právě na své Zaječí bílé 
červenooké získal titul Mistr České republiky 

(kol. 381,5 bodů) a na samičku 
tohoto plemene titul Mistr ČR 
(96 bodů).

Třetím vystavovatelem 
a oceněným byl Radim Boháč, 
který získal dva tituly Šam-
pion ČR, a to na samce Her-
melína červenookého (96,5 
bodů) a  samce Saténového 
rhönského (96 bodů). Na 
Sarh získal také titul Mistr 
ČR (kol. 382,5 bodů), kolekce 
Hermelín byla také oceněna 
čestnou cenou. 

Naši chovatelé jsou také 
připraveni na výstavu Mora-

via Brno, avšak nevíme, zda epidemiologická 
situace dovolí se zúčastnit...

Mgr. Jana Boháčová

Místní výstava drobného zvířectva

Úspěchy našich chovatelů
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Ve dnech 30. 10.-31. 10. 2021 zahrádkáři 
pořádali tradiční výstavu ovoce a  zeleniny 
v domě zahrádkářů. I přes aktuální covidovou 
situaci, byla účast veřejnosti na výstavě v hoj-
ném počtu. Návštěvníci se mohli pokochat 
vystavenými vzorky zeleniny, ovoce, luštěnin, 

ořechů, bylinek, květin a výrobků z nich. Výstavu 
nám pomohly zpestřit děti MŠ a  ZŠ se svými 
obrázky. Zajímavostí letošní výstavy byly ručně 
vyráběné výrobky z levandule – levandulová sůl 
do koupele, cukr, sirup a  levandulová mýdla. 
Z netradičního ovoce jsme vystavovali některé 
rarity jako je kdoule, mišpule, jeřabino-jablko, 
japonské hrušky a japonskou zeleninu – tatsoi 
a  pakchoi. K  bohatému občerstvení (domácí 
buchty, klobásy, zelňačka, chlebíčky, čepované 
pivečko, svařáček, káva), hrál příjemně flašinet. 
Děkujeme touto cestou všem za poskytnuté 
vzorky na výstavu, pomoc s pořádáním výstavy 
a všem, kteří nás podpořili svojí účastí a přišli se 
podívat a posedět s přáteli.

Za ČZS Stará Ves n. O.  
Petra Němcová

Myslivecký spolek Odra Stará Ves n. O. čítá 
asi 28 členů ze Staré Vsi, části Krmelína a Pro-
skovic. Donedávna jsme se starali o  honitbu 
rozměru 1400 hektarů, ale stále se rozšiřující 
výstavba rodinných domků velikost honitby 
snížila až na 1100 ha. Rozpočet asi 70 000 korun 
je rozdělen na krmivo pro zvěř, na škody, které na 
druhé straně zase zvěř způsobuje, a na pronájem 

honitby honebnímu společenstvu - vlastníkům 
pozemků.

Činnost spolku však nespočívá jen v práci 
a péči o honitbu a zvěř v ní žijící. Vyžíváme se 
i společensky. Několikrát za rok se scházíme na 
členských schůzích, přátelských posezeních. Sna-
žíme se lásku k přírodě vzbuzovat i u našich dětí 

ve školách při besedách s myslivci 
a  jejich čtyřnohými přáteli. Děti 
nám zase pomáhají sbírat lesní 
plody, které pak předkládáme zvěři 
do krmelců a zásypů. Hlavně tak 
pracují děti z Krmelína. Ty nejlepší 
jsou pak oceněny a  pozvány na 
dobrou večeři i se svými rodiči.

Každoročně na podzim pak 
nás myslivce těší, že se můžeme 
projít v přírodě a očekáváme naši 
„úrodu" při společných honech 
na drobnou lovnou zvěř. Asi před 
30 lety se u nás na těchto honech na 
výřadu pravidelně ukládalo kolem 

Zahrádkáři vystavovali

Myslivci spolku ODRA Stará Ves n. O.

Hon 20. 11. 2021
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Kursy taneční a  společenské výchovy pro 
mládež mají v naší vesnici už dlouholetou tra-
dici. V  letošním roce jsme se rozhodli je opět 
uspořádat ve staroveské sportovní hale, i když 
organizování určitých činností je v  této době 
podnik hodně nejistý.

Přihlásilo se 33 párů, takže je vidět, že mlá-
dež má stále zájem. Celkem proběhlo 10 lekcí 
a vše vyvrcholilo závěrečnou lekcí, tzv. šlusko-
lonou, která se konala 20. 11. 2021. Myslím, že 

všichni s napětím sledovali, zda to vyjde. Pořa-
datelé, tanečníci a samozřejmě i rodiče. Naštěstí 
se vše podařilo a všichni si užili krásný večer.

Vše se podařilo zejména zásluhou osvěd-
čených tanečních mistrů – Marcele Šarmanové 
a Jaromíru Riedlovi. Děkujeme a  těšíme se na 
příště!

Za TJ Stará Ves n. 0.  
Radim Hyneček, Eva Hynečková

Taneční 2021

stovky kusů této drobné zvěře. Avšak, kde jsou ta 
léta! Na honě před dvěma roky jsme neulovili ani 
jednoho zajíce! A letos? Neuvěřitelných 16 ušáků! 
Stalo se tak kolem Ondřejnice, v Jarkově, Černém 
lese a v Javorkově Březince. Jak veselá pak byla 
poslední leč ve staroveské myslivně - opět zdár-
ně otevřené! Naše spolková činnost se neustále, 
i přes záludnosti v přírodě i v životě lidí, vyvíjí 
k naší spokojenosti. Za naši celoroční péči o zvěř 
a honitbu jsme přece dobře odměněni. 

Snažíme se celoročně snižovat stavy zvěře 
v přírodě škodící.

V  závěru chci poděkovat našim obecním 
i městským úřadům za finanční příspěvky. Ne-
mohli bychom našim bažantům, zajícům a srnčí 
zvěři poskytnout tak bohatý „stůl" v době jejich 
strádání na podzim a v zimě.

Libuše Trybulovská
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jsou pro nás svým způsobem výjimečné. 
Probíhají totiž každý druhý rok a  účastní se 
jich žáci 9. tříd ZŠ či 1. ročníků SŠ (taneční 
jinde zpravidla navštěvují studenti až ve věku 
16–17 let).

V  letošním roce se na parketu sešlo úcty-
hodných 33 tanečních párů, které se během 
10 výukových lekcí naučily základy 10 různých 
tanců a rovněž se seznámily se základy spole-
čenského chování a  stolování. I přes současný 
nepříznivý vývoj a překážky spojené s různými 
nemocemi jsme jako jediní v okolí všechny lekce 
na podzim odučili a kurzisté mohli své umění 
převést před příbuznými a  známými na dvou 
prodloužených lekcích.

Závěrečná lekce se konala v sobotu 20. listo-
padu v sokolovně za doprovodu hudební skupiny 
Nautilus. Kromě přehlídky standardních a latin-

skoamerických tanců mohli diváci zhlédnout 
soutěž o  Krále a  královnu valčíku, kterými se 
stali Matěj Hranický a Barbora Čejková. Ve dru-
hé části večera se konala soutěž v hobby dance 
(waltz, cha-cha, polka, jive), kterou opět ovládli 
Matěj s  Barčou. Na 2. místě se umístil Daniel 
Kováč s Natálií Šrubařovou a bronzovou příčku 
obsadil Adam Palička s  Klárou Rubinovou. 
Nechyběl ani tanec kurzistů s rodiči, ve kterém 
jsme se opět přesvědčili, že Stará Ves má výborné 
tanečníky i v řadách střední věkové kategorie.

Poděkování závěrem patří nejen kurzistům 
za předvedené výkony, ale i  rodičům za to, že 
umožnili svým ratolestem taneční navštěvovat. 
V  neposlední řadě patří velké díky také paní 
Evě Hynečkové a  jejímu týmu za organizaci 
a poskytnutí zázemí.

Marcela Šarmanová, TK Trend Ostrava

Taneční kurzy pro mládež ve Staré Vsi 
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Občanské průkazy
Od 2. srpna 2021 vešel v platnost nový zákon 

o občanských průkazech. Nově končí platnost 
občanského průkazu uplynutím 45 dnů ode dne 
změny trvalého pobytu, jména, příjmení, rodného 
čísla, pohlaví a rodinného stavu, pokud byl jako 
volitelný údaj zapsán. Dále již správní orgán 
nebude vydávat potvrzení o občanském průkazu 
při ztrátě, zadržení apod. 

Nemocenské pojištění
Od 1. ledna 2022 dojde ke změnám v ob-

lasti nemocenského pojištění. Klíčové změny se 
budou týkat dávek dlouhodobého ošetřovného, 
ošetřovného člena rodiny a otcovské poporodní 
péče. O dlouhodobé ošetřovné bude možné po-
žádat i v situaci, kdy nemocný pobýval v zařízení 
lůžkové péče alespoň čtyři kalendářní dny. 
Požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby 
dlouhodobé péče bude možné až do 8 dnů po 
skončení hospitalizace. U osob v terminálním 
stavu pak podmínka hospitalizace nebude 
nutná. Klasickou dávku ošetřovného budou 
moci nově čerpat také blízcí příbuzní, kteří se 
o nemocného starají a nežijí s ním ve společné 
domácnosti. Dávku otcovské poporodní péče 
bude možné nově čerpat dva týdny místo jed-
noho. Prodlouží se i období, v němž může být 
dávka poskytována v případě, kdy dítě muselo 
zůstat v  nemocnici v  období prvních 6 týdnů 
života, a to o dobu hospitalizace. 

Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2022 dojde ke změně základní 

a procentní výměry důchodů. Základní výměra 
se zvýší o 350 Kč na 3 900 Kč. Procentní výměra 
důchodu se navýší o  1,3 % a  navíc o  pevnou 
částku 300 Kč. Společně se zvýšením důchodů 
dojde k navýšení příplatků k penzím účastníků 
odboje a osobám rehabilitovaným. Tyto příplatky 
se zvýší stejně jako procentní výměra u vyplá-
cených důchodů, tedy rovněž o 1,3 % a pevnou 
částku 300 Kč. 

Minimální mzda
Od 1. ledna 2022 se zvýší minimální měsíční 

mzda z částky 15 200 Kč na 16 200 Kč pro zaměst-
nance, kteří mají stanovenou týdenní pracovní 
dobu v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda 
vzroste z 90,50 Kč na 96,40 Kč.

Dávky pomoci v hmotné nouzi
Od 1. ledna 2022 bude možné osobám, které 

pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek 
na živobytí a doplatek na bydlení, provést srážky 
z těchto dávek, a to na úhradu pravomocně ulo-
žených pokut za spáchané přestupky. Jedná se 
především o přestupky proti veřejnému pořádku, 
proti majetku, občanskému soužití a zanedbávání 
péče o povinnou školní docházku. Spáchání pře-
stupků v těchto oblastech se týká nejen samotných 
příjemců těchto dávek, ale také všech společně 
posuzovaných osob, které nejsou nezaopatřeným 
dítětem. O srážkách z dávek rozhoduje orgán po-
moci v hmotné nouzi, a to na základě informací 
obecního úřadu obce s  rozšířenou působností 
o  spáchaném přestupku, nebo uložené a  včas 
nezaplacené pokutě za spáchaný přestupek.

Ukončení dodávek energií
Ocitli jste se v  situaci, kdy Vám Váš dosa-

vadní dodavatel energií ukončil dodávky? Jste 
v režimu dodavatele poslední instance? Stanovil 
Vám dodavatel poslední instance příliš vysoké 
zálohy a nemáte dostatek financí k jejich úhradě? 
Zvýšil Vám současný dodavatel cenu a  zálohy 
nebo Vám skončila fixace cen? Nevíte, jak máte 
postupovat dál?

Rozhodně není vhodné si na zaplacení vy-
sokých záloh půjčovat peníze z rychlých půjček. 
Stát přislíbil pomoc lidem, kteří se po přechodu 
k dodavateli poslední instance ocitli v problémech 
s  placením nově stanovených vysokých záloh. 
Pokud nevíte, co teď máte dělat, jak se zorientovat 
mezi dodavateli energií nebo na které sociální 
dávky byste mohli mít nárok, můžete se obrátit 

Aktuální informace ze sociální oblasti
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na sociální pracovníky Magistrátu města Ostravy, 
kteří Vám pomohou řešit i tyto nečekané situace.

Další informace k řešení sociální situace Vám 
může poskytnout sociální pracovnice Bc. Zuza-
na Baierová Petrášová, DiS., která má každou 
první středu v měsíci na Obecním úřadě Stará 
Ves n. O. v době od 13:00 do 14:45 hod. pravidelné 
konzultace, případně si můžete sjednat schůzku 

telefonicky na čísle 602 134 029, e-mailem zbaie-
rovapetrasova@ostrava.cz nebo prostřednictvím 
pracovníků obecního úřadu.

Magistrát města Ostrava, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, oddělení sociální práce 

a metodiky

V říjnu proběhla veřejná konzultace k Ná-
rodnímu plánu obnovy, kde se přítomní do-
zvěděli nejen o celém projektu, ale především 
o plánovaných dotačních výzvách. Ministerstvo 
kultury plánuje investice nejen do lidského 
kapitálu (tj. zlepšování podmínek pro umělce, 
kreativní a umělecké pracovníky, zvyšování je-
jich kompetencí apod.), ale také do technologií 
(např. digitalizace, technologická modernizace 
kulturních institucí). Největší část financí má jít 
na podporu infrastruktury - např. rozvoj regio-
nálních kulturních a kreativních center. 

Celý záznam, přiložené dokumenty i kon-
takty na konzultanty ve Vámi vybrané oblasti 
najdete na https://www.mkcr.cz/verejna-konzul-
tace-21102021-2627.html. Budeme rádi za Vaše 
připomínky a dotazy. Upřímně doufám, že i Vy, 
občané Staré Vsi n. O., využijete ve Vaší obci 
této v podstatě jedinečné možnosti kulturního 
rozvoje místa, kde žijete. 

Jiří Vzientek,  
náměstek ministra kultury

„Na Tržišti radosti jsem si pořídila hned 
několik věcí. Když jsem si šla vyzvednout ozdobu 
na stěnu u její autorky, zjistila jsem, že je to má 
sousedka. Bylo to moc milé setkání. Mladá ma-
minka se rozhodla splnit si sen a začala vyrábět 
ozdoby metodou Macrame. Byl to její první 
výtvor a měla obrovskou radost, že si ho někdo 
koupil. Navíc jsme tím pomohly nevyléčitelně 
nemocným zůstat doma s rodinou,“ vzpomíná 
Markéta.

Markéta se stejně jako mnoho dalších 
rozhodla nakoupit dárky pod stromeček na Vá-
nočním Tržišti radosti. Veškeré peníze, které se 
zde vyberou, totiž putují Mobilnímu hospici On-
drášek a jeho pacientům. Díky těmto finančním 
příspěvkům mohou umírající strávit své poslední 
chvíle doma mezi svými blízkými.

A jak Vánoční Tržiště radosti funguje? Jed-
noduše. Zapojit se může každý hned dvěma způ-

soby. Zaprvé můžete něco vyrobit, upéct, uvařit, 
nabídnout své služby jako například kurz šití 
nebo výměnu pneumatik a darovat na tržiště. 
Fantazii se rozhodně meze nekladou. V minulém 
roce bylo mimo jiné velmi žádané cukroví nebo 
vánočky. Pokud chcete něčím přispět, dejte vědět 
Mirce Galajdové na mhondrasek2004@gmail.
com nebo 777 946 777.

Zadruhé můžete na tržišti pořídit něco pro 
radost sobě nebo svým blízkým a tím pomoct 
lidem na konci jejich života. Celá částka je darem 
pro Mobilní hospic Ondrášek. 

Více o Vánočním Tržišti radosti se dozvíte 
na www.trzisteradosti.cz. 

Zapojte se. Darujte nebo si pořiďte dárek, 
který má smysl, a  splňte tak nevyléčitelně 
nemocným poslední přání.

Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.

Národní plán obnovy 

Lidé darují lidem
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Již od roku 2001 se vždy počátkem ledna 
můžete setkat s  charitními tříkrálovými ko-
ledníky, kteří dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi 
lidmi boží požehnání a  poselství milosrdné 
lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nou-
zi. Tříkrálová sbírka je též svátkem solidarity. 
Zprostředkovává mezigenerační setkávání 
a soudržnost. I během krátké chvíle umožňu-
je zažít pocit radosti a  vzájemnosti, a  právě 
to je jejím největším posláním a nejsilnějším 
poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje 
unikátní příležitost k  tomu začít nový rok 
dobrým skutkem.

Vzhledem k  epidemiologické situaci na 
počátku tohoto roku jsme se s vámi nemohli 
setkat osobně, ale přes to se sbírka uskutečnila. 
Byla spuštěna on-line koleda, přispět jste mohli 

pomocí QR kódu či přímo na tříkrálový účet. 
V mnoha obchodech, úřadech či jiných insti-
tucích se také nacházely stacionární kasičky, 
do kterých jste mohli svůj dar vhodit. Pro naši 
charitu se vybralo přímo v pokladničkách cel-
kem 330 676 Kč a on-line 160 073 Kč. Z výtěžku 
sbírky jsme částkou 1 500 Kč podpořili děti 
v jejich volnočasových aktivitách, za 50 000 Kč 
jsme nakoupili nové pomůcky do půjčovny 
a zbytek peněz půjde na výstavbu nové budo-
vy. Ze srdce vám všem děkujeme. I díky vám 
můžeme pomáhat potřebným.

Pevně věřím, že v roce 2022 se sbírka usku-
teční tradičním způsobem a budeme se moci 
navzájem potkat u  vašich dveří. Koledování 
bude probíhat ve dnech 1.–16. ledna. Pokud 
by vás koledníci nezastihli doma, budete moci 
přispět do on-line kasičky nebo do stacionár-
ních pokladniček v kostelích a dalších veřejných 
místech.

Výtěžek z roku 2022 použijeme na doplně-
ní sortimentu zdravotních a  kompenzačních 
pomůcek, o které je stále velký zájem. Chceme 
znovu podpořit i  volnočasové aktivity dětí 
v obcích, kde sbírku realizujeme. Největší část 
peněz bude použita na výstavbu nové budovy.

Aktuální informace ke sbírce budou do-
stupné na našich webových stránkách a face-
bookovém profilu.

Bc. Jarmila Pomikálková
Charita Studénka

Charitní Tříkrálová sbírka 2022
Podoba tradiční Tříkrálové sbírky bude na 

počátku příštího roku pravděpodobně ovlivněna 
aktuální epidemiologickou situací. Přání štěstí, 
zdraví a pokoje do nového roku do domácností 
v Ostravě a okolí však Tři králové lidem chtějí 
i přesto přinést ať už osobně  nebo při on-line 
koledě v termínu 1. – 16. ledna 2022. Dvaadva-

cátý ročník sbírky pořádaný Charitou Česká 
republika podpoří záměry Charity Ostrava 
a Charity sv. Alexandra na pomoc lidem v nouzi, 
na které bude možné příspět na sbírkový účet č.: 
66008822/0800 u České spořitelny s variabilním 
symbolem: 777988013. Více o Tříkrálové sbírce 
2022 v Ostravě a okolí, její organizaci a využití 
naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz

My tři králové jdeme k vám…

Charita Ostrava informuje
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Na rozdíl od minulého podzimu se letos dohrály, až na malé výjimky, všechny zápasy napříč 
soutěžemi v celé republice.

Vůbec špatně si nevedla v oblastním přeboru naše mládežnická družstva. Dorostenky a doros-
tenci obsadili po podzimní části 1. místa a mají tak do jarní části dobrou výchozí pozici pro boje 
o republikové poháry.

Tabulka dorostenek:
1. Stará Ves 115:89  10 b.
2. Chropyně 117:93  10 b.
3. Svinov  82:95  2 b.
4. Kokory  71:108  2 b. 

Tabulka dorostenců:
1. Stará Ves 217:145  14 b.
2. Studénka 198:136  12 b.
3. Chropyně 184:166  8 b.
4. Vítkovice 159:226  4 b.
5. Svinov  103:188  2 b.

Mladší a starší žačky hrají se střídavými úspěchy. 
Na družstva, která jsou před nimi, zatím herně 
nestačily. 

Tabulka mladších žaček:
1. Studénka A  128:38  12 b. 
2. Svinov  128:77  11 b.
3. Stará Ves 87:60  9 b.
4. Pustějov 102:47  8 b.
5. Studénka B  53:73  6 b. 
6. Chropyně 47:42  4 b.
7. Rokytnice 27:116  2 b. 
8. Kokory  35:152  0 b. 

SPort

Národní házená 

Tříkrálový koncert v Ostravě
Zpěvák Martin Chodúr s  doprovodem 

a přípravné oddělení Kosi Ostravského dětského 
sboru vystoupí 5. 1. 2022 od 18 h v ostravském 
kostele sv. Václava na Tříkrálovém koncertu. 
Výtěžek vstupného, které se bude přímo na 
místě shromažďovat do zapečetěné pokladničky 
Tříkrálové sbírky 2022, bude využit zejména na 
podporu ostravských tříkrálových projektů pro 
lidi v nouzi. 

Výstava v charitní galerii G
Pokračující výstavu obrazů s názvem „Cestou 

z  kamení jdu“ dál malířky Lenky Kocierzové 
můžete až do 31. 12. 2021 shlédnout v charitní 
galerii G v Charitním středisku Gabriel - komu-
nitním centrum pro seniory v Ostravě-Zábřehu. 
Výstava je přístupná veřejnosti každý všední den 
8 - 15 h. Srdečně zveme.

Poradna radí bezplatně 
v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odbor-
né 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.

Ing. Dalibor Kraut
Charita Ostrava
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Tabulka starších žaček:
1. Studénka A  119:63  14 b.
2. Svinov A  109:66  12 b.
3. Chropyně 94:61  8 b.
4. Studénka B  84:100  6 b.
5. Stará Ves 101:126  6 b.
6. Kokory  92:102  5 b.
7. Svinov B  82:118  3 b. 
8. Pustějov 75:120  0 b. 

Příjemným překvapením byly naše ženy. 
S věkovým průměrem 19,5 roku, kdy polovinu 
hráček družstva tvořily dorostenky, postoupily 
v 1. lize ze skupiny D do finálové skupiny, kde 
8 nejlepších družstev bude hrát o titul. Nastou-
píme proti tomu nejlepšímu, co je v  současné 
době v České republice k mání, např. Tymákovu, 
Přešticím nebo Dobrušce. I  když pro ostatní 
budeme platit za outsidera, my si myslíme, že 
hlavně na domácím hřišti budeme kousat a mů-
žeme překvapit.

Tabulka – 1. liga ženy sk. D:
1. Krčín  229:149  16 b.
2. Stará Ves 151:170  13 b.
3. Draken Brno 156:165  4 b.
4. Svinov  120:172  3 b.

V zimní halové sezóně se všechna naše druž-
stva, pokud to Covid dovolí, zúčastní Zimních 
halových přeborů, Zimní ligy mládeže a  ženy 
i Českého poháru.

Ve staroveské hale uspořádáme v  rámci 
těchto turnajů tyto akce:

•	 16. 1. 2022 – ZHP starší žačky
•	 12. 2. 2022 – ZHP mladší žáci
•	 5. 3. 2022 – ZHP muži
•	 6. 3. 2022 – ZHP ženy

Kvůli stále se zhoršující pandemii koronavi-
ru ani letos neuspořádáme tradiční předvánoční  
turnaj starých gard.

Chtěl bych poděkovat trenérům, vedoucím, 
funkcionářům, hráčům a  hráčkám za repre-
zentaci našeho oddílu v  této, nejen pro sport, 
nelehké době. A  jelikož tento poslední letošní 
Staroveský zpravodaj vyjde v prosinci, přeji všem 
členům a  příznivcům národní házené, všem 
občanům Staré Vsi a Košatky příjemné a klidné 
prožití vánočních svátků a v novém roce 2022 
hodně zdraví, štěstí a nám, házenkářům, i nějaký 
ten sportovní úspěch a pěknou hru.

Rostislav Horkel st.

Staroveský oddíl cyklistiky po úspěšné 
silniční sezóně vlétl do cyklokrosu. Od konce 
září do poloviny prosince se mladí cyklokro-
saři pouštějí téměř každý víkend do boje o co 
nejlepší umístění na domácích a zahraničních 
tratích. 

Konstantní výsledky v průběhu cyklokro-
sové sezóny předvádí Linda Sítková, která na 
každém závodě bojuje o  pódiová umístění. 
Klárka Palagyiová se neustále zlepšuje a  také 
začíná atakovat pódiová umístění. Mezi její 
největší dosavadní cyklokrosové úspěchy patří 
3. místo v Oderském poháru v Žádlovicích, dal-
ší dvě 3. místa vybojovala na závodech Polského 
poháru v Gosciecině a Hucisku.

ACK Stará Ves n. O.

Klára Palagyiová, Gosciecin (PL), 3.místo
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Matouš Filgas se podobně jako Klárka dere 
výsledkovými listinami neustále nahoru. Dosá-
hl již na několik pódiových umístění. Na Sta-
roveských cyklokrosech vybojoval 1. a 2. místo, 
2. místo obsadil na závodě Oderského poháru 
v Krnově a zvítězil na závodě Polského poháru 
v Hucisku. Několik závodů úspěšně absolvoval 
také jeho mladší bratr Lukáš, který sbíral cenné 
zkušenosti ve svých prvních závodech. Jan Kyas 
se zúčastnil několika závodů na začátku sezóny 
a následně se zranil na závodě v Hlinsku. Z to-
hoto zranění se pomalu zotavuje a  připojí se 
k ostatním závodníkům až do zimní přípravy 
začátkem ledna. Jakub Sasín se v této cyklokro-
sové sezóně potýkal se zraněním a k týmu se 
připojí také až na zimní přípravu.

Domácí závody jsme pořádali ve dnech 
6.  a  7. listopadu. Účast na závodech byla nad 

očekávání vysoká. Každý závodní den se na start 
ve všech kategoriích postavilo téměř 150 závod-
nic a  závodníků. Hojná účast byla v  kategorii 
náboru. V sobotu si přišlo vyzkoušet své první 
závody 19 dětí, v neděli dokonce 21. Celkově lze 
pořádané závody hodnotit na výbornou. V tom-
to roce nám přálo i počasí a závodníci bojovali 
na suché a rychlé závodní trati.

V Praze se v sobotu 27. 11. konalo vyhlášení 
Českého poháru mládeže v silniční cyklistice. 
Linda Sítková dosáhla skvělého výsledku, když 
celkově vyhrála obě dílčí soutěže v  kategorii 
mladších žákyň – Český pohár mládeže Tech-
niserv Cup a Carla kriterijní ligu.

Carla kriterijní liga:

1. Sítková (ACK Stará Ves nad Ondřejnicí) 260 b.
2. Kolářová (AUTO Škoda Ml. Boleslav) 240 b.
3. Jarošová (Cyklomira Racing) 220 b.

Techniserv Cup:

1. Sítková (ACK Stará Ves nad Ondřejnicí) 400 b.
2. Jarošová (Cyklomira Racing) 367 b.
3. Frydrychová
  (Auto Škoda Mladá Boleslav) 343 b.

Aktuality z  chodu oddílu naleznete na 
internetových stránkách www.ackstaraves.cz.

Karel Nepraš
Linda Sítková, 1. místo celkově v ČP mládeže

p. Ladislav Korpas roč. 1934
p. Jiřina Brusová roč. 1941
p. Oldřich Hýl roč. 1930
p. Danuše Sýkorová roč. 1947
p. Petr Fabián roč. 1949
p. Miroslav Dostalík roč. 1959
p. Anna Vopelková roč. 1939
p. Marie Janečková roč. 1933
p. Vlasta Horklová roč. 1944

p. Jaroslav Růžička roč. 1940
p. Eva Hnízdilová roč. 1939
p. Drahomír Cvaček roč. 1931
p. Josef Holaň roč. 1949

Věnujte jim tichou vzpomínku.

Opustili nás spoluobčané …

Bronislava Pavlosková,  
matrikářka
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR! 
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit. 
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel elektřiny nebo plynu 

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY 
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, 
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie 
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda 
nedlužíte za energie dodavateli poslední 
instance. 
 

Platby za elektřinu nebo plyn 
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. 
Pokud ne a zálohy na energie žádným 
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 
energie dodavateli poslední instance.  
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 
v pořádku. Nemusíte nic řešit. 
 

 

Co se stalo? 
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli 
elektřiny nebo plynu neodchází nebo se vrací, tak Váš dodavatel skončil. 
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! 
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance. 
 

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? 
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. 
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, 
nebo Vaše starostka. 

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn. 
 

Co bude potřeba vyřešit?  
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za 
elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 

 
Kde naleznete sami více informací? 

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci 
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy. 
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku. 
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně. 

N 
E 
B 
O 

Oznámení
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Poděkování 

Čas nejde zastavit a všechno jednou skon-
čí. Jsou však konce, které tvoří nový začátek. 
Jedním z  takových je odchod do důchodu. 
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval 
paní Jarmile Zezulkové za třicetiletou práci ve 

prospěch naší obce a popřál jí do další etapy 
života hodně zdraví, spokojenosti a rodinné 
pohody.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce
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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

24. 12. otevírání Betléma kostel sv. Jana Křtitele farnost
24. 12. půlnoční mše svatá kostel sv. Jana Křtitele farnost

25. a 26. 12. Výstava Kočárky, panenky, 
paraplíčka zámek kulturní komise

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

ČASOVĚ
OMEZENÁ 
AKCE
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