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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 

doba není lehká, ale jsem rád, že jsme 
s vrcholícím jarem zažili pár normálních týdnů, 
které vyvrcholily Staroveskými obecními slav- 
nostmi. 

Bylo vidět, že společné setkávání nám všem 
po covidových letech chybělo, a tak mě těší, že 
jste si v hojném počtu našli čas a přišli si popo-
vídat a pobavit se. 

Příprava této organizačně náročné akce 
nebyla jednoduchá, a tak mi dovolte poděkovat 
všem, kteří přiložili ruku k dílu. 

V rámci obecních slavností jsme se dozvě-
děli, že pan farář Jan Slavík po 8 letech opouští 
staroveskou farnost. Dovolte mi, abych mu 
poděkoval za dlouholetou spolupráci, která byla 
vždy věcná a korektní, a protože se problémy 
řešily vždy s úsměvem, tak i příjemná. 

Přeji otci Janovi do dalších let hodně zdraví 
a trvale dobrou náladu. 

Ostatně tohle přeji vám všem v nadcháze-
jícím létě. 

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Co je za námi a co nás čeká?

S končícím volebním obdobím 2018–2022 
se nám postupně podařilo v tomto pololetí 
dokončit a uvést do provozu velké stavební akce, 
které jsme pro toto období měli naplánovány 
a administrativně připraveny.

Jedná se hlavně o velmi náročnou 2. etapu 
výstavby splaškové kanalizace, která je od 1. 5. 
2022 plně funkční a umožní napojení dalších 
více než 300 nemovitostí. Další stavba – sběrný 
dvůr – je rovněž výrazným příspěvkem ke 



SSStaroveský zpravodaj

4

Upřesnění k postupu výstavby  
kanalizační přípojky

zlepšení životního prostředí v obci. Dokončený 
rybník nad zámkem je dalším počinem, který 
vylepší obraz obce a rozšíří prostor zámeckého 
parku o atraktivní vodní plochu. Nad školou byla 
dokončena běžecká dráha s umělým povrchem 
a nové doskočiště, které, doufám, vylepší fyzic- 
kou kondici našich dětí, tak výrazně postižených 
absencí pohybu během covidové doby.

Do dalších let připravujeme nebo se blížíme 
dokončení projektových dokumentací na tyto 
akce:

– Chodníky na ulici Brušperská
– Výstavba technického zázemí obce v areálu 

monobloku
– Výstavba cyklostezky Stará Ves – Košatka –  

II. etapa
– Výstavba nových autobusových zastávek 

v Košatce u restaurace Odra
– Chodník na ulici Krmelínská 
– Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci

Dokončen je projekt Úprava mlýnského 
náhonu na Horním konci a úprava koryta 
Kulišovky, připravujeme studii nové mateřské 
školky, zdravotního střediska a nových bytů 
v  objektu bývalého vojenského monobloku. 
Obdrželi jsme také příspěvek na studii odka-
nalizování Košatky, která by měla odpovědět 
na otázku, jakým způsobem řešit odpadní vody 
v tomto území. V neposlední řadě je třeba 
vyčlenit část finančních prostředků na opravy 
a údržbu obecního majetku – tedy opravy cest, 
údržbu zeleně a veřejných prostranství.

V kontextu s těmito plány se musíme vypo-
řádat s jednou velkou nepříjemností. Od 1. 7., 
kdy nám skončily fixace na dodávky energií, se 
nám násobně zvedají ceny elektřiny a zejména 
plynu, což nám výrazně omezí naše finanční 
možnosti. Věřím však, že tuto náročnou dobu 
společně překonáme a budeme se moci i v bu- 
doucnu těšit ze života v naší Staré Vsi a Košatce. 

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Vaňkův rybník Běžecká dráha základní školy

(úprava sdělení, zveřejněného ve Stavebním 
zpravodaji, květen 2022, strana 5):

Návrh „Smlouvy o odvádění odpadních vod 
do kanalizace“ včetně Obchodních podmínek 
NENÍ POTŘEBA vyzvednout na obecním 
úřadě ani stahovat z webových stránek obce.

Vyzvaná oprávněná osoba (Tomáš Daněk, 
tel. 725 705 723) provede kontrolu položení pří- 

pojky, fotodokumentaci a předá údaje na obecní 
úřad k sepsání „Smlouvy o odvádění odpadních 
vod kanalizací“ včetně Obchodních podmínek.

Následně budou vlastníci nemovitostí vy- 
zváni k podpisu a převzetí Smlouvy o odvádění 
odpadních vod kanalizací včetně Obchodních 
podmínek na Obecní úřad Stará Ves n. O.

Tomáš Daněk
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RO schválila licenční smlouvu o veřejném 
provozování hudebních děl s firmou OSA, 
z.s., Praha 6, cena 3.330,53 Kč vč. DPH.

• RO schválila Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
„Stará Ves n. O. – odkanalizování obce, II. 
etapa“, s f. STASPO, spol. s r.o., O.-Radvanice 
(zápočet méněprací a víceprací), cena cel-
kem 110.782.820,72 Kč bez DPH.

• RO schválila dar 5.000 Kč pro organizaci 
Zdravotní klaun, o.p.s., Praha 9-Vysočany na 
pomoc dětským a geriatrickým pacientům.

• RO schválila nabídku Ing. Martina Lima-
novského, Bílovec, na zpracování projektové 
dokumentace – „Autobusové zastávky – 
Košatka“, cena 78.650 Kč vč. DPH

• RO neschválila dar 10.000 Kč pro Linku 
bezpečí, z.s., Praha.

• RO schválila přijetí dotace Moravskoslez-
ského kraje Ostrava na projekt „Technicko-
-ekonomická studie nakládání s odpadními 
vodami v k.ú. Košatka n. O.“, max. výše 
292.500 Kč (75 % nákladů).

• RO schválila výjimky z nejvyššího počtu 
žáků ve 4. třídě ZŠ o 4 žáky a 9 dětí v MŠ do 
konce šk. r. 2021/22 (přijetí ukrajinských 
žáků).

• RO schválila dotace MSK Ostrava: 44.000 Kč 
pro ZŠ Stará Ves n. O. na pořízení mobilních 
digitálních technologií pro znevýhodněné 
žáky a 64.000 Kč na pořízení učebních pomů- 
cek pro rozvoj digitální kompetence v MŠ.

• RO schválila odpisový plán, účetní závěrku 
pro r. 2022 a rozdělení hospodářského 
výsledku ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. za rok 
2021 ve výši 391.879,53 Kč (Fond odměn 
91.879,53 Kč, Fond rezervní 300.000 Kč).

• RO schválila nabídku f. EFOS – EFektivní 
OSvětlování s.r.o., Česká Lípa, na „Zpraco-
vání a vytvoření podkladů, technických 
materiálů a žádosti k dotaci EFEKT 2022 na 
VO v obci Stará Ves n. O.“, cena bez DPH 
41.800 Kč (bez Košatky).

• RO schválila nabídku f. Jan Slabý stavby, 
s.r.o., Brušperk na prodloužení vodovodu 
ul. Slunečná, cena 499.120,00 bez DPH.

• RO schválila Smlouvu o nájmu nemovité 
věci, parc. č. 2883, zastavěná plocha a nádvo- 
ří, na kterém stojí stavba: Košatka, č.p. 102, 
občanská vybavenost, s ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
Praha 2.

• RO schválila Smlouvu o nájmu prostoru 
„Zámecké vinárny“ (I.PP zámku a venkovní 
terasa) s f. Zámecká s.r.o., Stará Ves n. O. 

• RO schválila nabídku f. MSGas, s.r.o., 
Sviadnov na rekonstrukci vodovodu ul. 
Panský důl, cena 141.549,99 bez DPH.

• RO schválila nabídku f. Jan Slabý stavby, 
s.r.o., Brušperk na prodloužení vodovodu 
ul. Nad Rybníkem, cena 496.049,00 bez DPH.

• RO schválila žádosti o příspěvek z rozpočtu 
obce na podporu celoroční činnosti míst-
ních spolků a organizací pro rok 2022.

• RO schválila Dodatek ke smlouvě o posky-
tování služeb s Hasičským záchranným 
sborem MSK, O.-Zábřeh.

• RO schválila vyhotovení PD změny stavby 
před dokončením pro stavbu „Splašková 
kanalizace – Sluneční stráň“ f irmou 
KONEKO, spol. s.r.o., O.-Mariánské Hory, 
cena 169.200 Kč bez DPH.

• RO schválila dar 5000 Kč projektu „Bojovou 
cestou 1. čs. samostatné tankové brigády 
2022“, kterou předložilo Technické muzeum 
Olomouc 1, Bruntál, k realizované ukázce 
historické bojové techniky z 1. května 2022.

• RO schválila návrh Smlouvy o odvádění 
odpadních vod kanalizací ve Staré Vsi n. O. 
a obchodní podmínky k této smlouvě.

• RO schválila nabídku f. INPROS F.-M., s.r.o., 
Frýdek-Místek, na zhotovení PD „Oprava 
a nové osvětlení venkovního hřiště na parc. 
č. 474/2, k.ú. Stará Ves“, cena 76.000 bez DPH.

Zpravodajství ze zámku
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• RO schválila dodatek SOD s f. Lesostavby 
Frýdek-Místek, a.s., (akce Stará Ves n. O. – 
rekonstrukce vodních nádrží), změna ter-
mínu převzetí díla do 31. 7. 2022.

• RO schválila SOD s p. Romanem Hanzlí-
kem, Rychvald, na zhotovení a montáž 
kuchyňské linky pro KD Odra v Košatce.

Mgr. Jaromír Chvostek

Na první pohled je v prostorách zámku po 
stránce stavebního ruchu klid, i když klid ve 
skutečnosti jen zdánlivý. Kamenictví pana Orla 
totiž finišuje s úpravami kleneb i podlah posled- 
ního zámeckého sklepení. Po jeho dokončení 
a instalaci stylového osvětlení bude celý prostor 
tzv. staré zámecké vinárny neboli lidově „baru 
U Mrtve roby“ připraven k využití. Samozřejmě 
zatím bez vybavení kuchyňky. Zámek čekají 
i drobné úpravy, například popraskaného zdiva 
věže, protože bytelné dubové trámy zasazené 
do omítky jednoduše začínají pracovat, chystá 
se úprava dlažby přístupové cesty ke zlepšení 
pohodlí svatebčanů atd.

Největší novinkou je ovšem pro milovníky 
místní historie cenná kořist v podobě dvou zís-
kaných historických pečetí. V prvním případě 
jde o pečeť zakladatelů zámku a majitelů obce 
na přelomu 16.-17. století, Syrakovských z Pěr-
kova. Neklamným znamením příslušnosti 
k rodu je na pečeti půlprsten se šípem, v dolní 
části je umístěn text vertu et honneuer, 
z francouzštiny ctnost a čest. Pečeť má rozměry 
2x2,8 cm. Druhá pečeť nás zavádí k pozdějším 
majitelům panství a vsi Altendorf, rodu Pod-
statských, v  jejichž majetku byla obec až do 
roku 1904. V původním znaku užívali přísluš-
níci rodu na  červeném štítě parohy jelena či 

Co nového na zámku?

Zámecký sklep
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Většina našich občanů jistě zaznamenala, 
že na místě dosavadní skládky a sběrny odpadu 
u vojenského monobloku vyrostl zcela nový 
sběrný dvůr za cenu více než 18 milionů korun, 
vybudovaný s finančním přispěním Evropské 
unie – Fondu soudržnosti Operačního pro-
gramu Životní prostředí ve výši více než 15 mi- 
lionů korun (85 %). Věříme, že občané ocení 
podstatně větší komfort při nakládání s odpady 
a přínos pro naše životní prostředí.

Rozsah služeb nového dvora se v zásadě 
nemění. Jeho celý obsah najdete na vývěskách 
před vjezdem do sběrného dvora a je k dispozici 
také na webových stránkách obce https://www.
staraves.cz/cz/urad/sberny-dvur/

Největší novinkou tak bude směr provozu 
a rozmístění tříděných odpadů, které zachycuje 

přiložený plánek sběrného dvora. A vlastně 
ještě jedna novinka bude návštěvníky čekat 
hned vpravo za vjezdem: Reuse centrum. Co se 
za novým pojmem skrývá? Jedná se o centrum 
pro opětovné použití nábytku a dalších funk- 
čních předmětů pro domácnost, které lidé 
věnovali, protože je již nepotřebují.

Na základě dosavadních zkušeností obsluhy 
sběrného dvora prosíme občany o dodržování 
následujících pokynů, jejichž dodržování 
usnadní a urychlí manipulaci s odpadem 
návštěvníkům i obsluze:

• Do sběrného dvora nepatří sklo, pro sklo 
jsou v obci speciální nádoby.

• Pro urychlení provozu roztřiďte odpad již 
doma.

Nový sběrný dvůr je dokončen

daňka, s povýšením do panského stavu v roce 
1627 byl do erbu přidán zlatý lev v modrém poli, 
na pečeti dobře zřetelný.

Zvídavý milovník historie se jistě zeptá, jak 
se lze v 21. století dobrat cenností se stářím 
kolem 400 let. Je potřeba přiznat, že jde spíše 
o mimořádnou náhodu, v našem případě potřebu 
smysluplně naložit se sbírkou pečetí církevních, 
městských i šlechtických, spolkových, panství 
i úřadů českých i zahraničních. Její majitel, pan 

Libor Kratochvíl z Brna, se rozhodl s ohledem na 
svůj věk nabídnout patrně největší sbírku svého 
druhu v České republice, zděděnou po svých 
předcích, místům, odkud pocházejí. Sbírka téměř 
1500 kusů vzácného sfragistického materiálu 
z 14.–20. století, vystavovaná v minulých letech 
v Brně, Hradci Králové či Praze, se bohužel 
rozdrobí mezi své nové držitele, mezi něž už dnes 
patří i obec Stará Ves nad Ondřejnicí.

Mgr. Jaromír Chvostek

Pečeť Syrakovských Pečeť Podstatských
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• Demontujte skříně a skříňky na rovné desky.

• Dveře a okna budou převzaty jen bez skla, 
pouze rámy.

• Nevozte do dvora léky – k jejich odběru je 
určena lékárna.

J. Chvostek, J. Dorotík
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Staroveské obecní slavnosti

(převzato ze školního časopisu Dušanovy 
zápisky)

Po třech letech, tedy po skončení covidové 
pandemie, se letos v červnu konaly opět obecní 
slavnosti. 

Vše vypuklo už dříve, a to v době, kdy 
všichni začali nacvičovat svá vystoupení. První 
náznaky a příznaky začátku obecních slavností 
se zjevily v pátek 4. 6., kdy v našem staroveském 
zámku vystoupily čtyři pěvecké sbory. Kon-
krétněji dětský pěvecký sbor Adijamus ze ZUŠ 
V. Petrželky z Hrabůvky, dětský pěvecký sbor 
Muzika ze ZŠ J. Valčíka z Poruby, Zašovský 
chrámový sbor ze Zašové a smíšený pěvecký 
sbor Catena Musica z Frýdku-Místku. Vystou-
pení se všem moc povedlo!

V sobotu 5. 6. v 11 hodin už vypukl celo-
denní program. Vše začalo přivítáním všech 
občanů fojtem (starostou). Poté, co skončilo 
dopolední vystoupení a vrchnost dořekla 
všechno, co chtěla sdělit, přišlo na řadu 
vyplácení selských synků → našich deváťáků. 
Selští synci byli vypláceni, aby si zapamatovali 
hranici obce, kterou střežili. Jen co výplata 
skončila, započala „Jizda kole obila“. Koně 
a  kočáry se rozjely směrem k restauraci 
U Mlýna, kde byli vypláceni další selští synci, 
a následně do Košatky k restauraci Odra, kde 
čekali na výplatu poslední dva synci.

Od čtrnácté hodiny bylo živo i na pódiu. 
Vystupovaly děti z mateřské školy, taneční 

kroužky, žáci naší základní školy. Všichni víme, 
že to byli osmáci a deváťáci, ale nesmíme opo-
menout také vystoupení národopisného sou-
boru Ondřejnica.

Od 17:30 do 19:30 se představili letošní 
hosté, tentokrát Elán Revival Morava, kteří 
zazpívali různé hity hudební skupiny Elán. Po 
Elánu jsme skočili zpátky do starých kolejí. Od 
večera do brzkého rána hrála kapela Maras. 
Nesměla chybět ani tradiční Ohňová show.

Úplně všem se vystoupení povedlo na jed-
ničku a všem se letošní ročník obecních slav-
ností líbil. Doufejme, že se i další ročník staro-
veských obecních slavností opět vydaří a že na 
něj nebudeme muset čekat další dva, tři nebo 
více roků.

HoBo (Jan Bohoněk, 9. třída)

Dětský den

Dlouhé tři roky trvalo, než se děti dočkaly 
důstojné oslavy svého svátku, organizované už 
třikrát v minulých letech v režii obecního úřadu. 

Sobotní odpoledne 28. 5. uvítalo malé 
návštěvníky (samozřejmě v doprovodu rodičů 
nebo prarodičů) krásným slunečným počasím, 
malinko pokaženým svěžím chladným větrem. 

Před 15. hodinou se začali scházet první malí 
návštěvníci, někteří ještě rozespalí, aby mohli 
sledovat začátek programu. Ten zahájili místní 
dobrovolní hasiči příjezdem cisterny s hou- 
kačkami, následovala ukázka záchrany řidiče 
z havarovaného vozu. Program na travnatém 
hřišti nad halou TJ doplnily ukázky výcviku pej- 
sků, do něhož se mohli zapojit i naši nejmenší.
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Pak už se děti přesunuly pod halu a tam je 
čekalo 12 stanovišť s nejrůznější náplní a také 
mnoha drobnými cenami. Kdo zrovna nesou-
těžil, mohl využít skluzavky, skákacího hradu 
nebo si zazávodit na miniaturních elektrických 
motorkách. Zpestřením byla i zajímavá ukázka 
ovládání dronu. No a na závěr přišel ke slovu 
malý táborák a opékání buřtů, které byly 
odměnou za úsilí a snahu celé asi stovky soutě-
žících dětí dosáhnout co nejlepších výsledků.

Myslím, že sobotní odpoledne přineslo 
dobrou zábavu i dobrý pocit jak dětem, tak 
i jejich rodičům nebo prarodičům. Za příjem- 
ný průběh můžeme poděkovat obětavým 

dobrovolníkům z organizací Kondor, Starovjá-
ček, staroveskému sboru dobrovolných hasičů, 
sdružení Keltik, oddílu národní házené (zvláště 
Rosťovi Horklovi ml. za zajištění cen i mode-
rování programu), pejskařům vedeným Verčou 
Višvaderovou i Rosťovi Sýkorovi s jeho dronem. 
Možná se to ani nezdá, ale na zajištění celého 
odpoledne se podílelo přes 40 dobrovolníků 
z řad dětí i dospělých… 

Poděkování patří také sponzorům akce – 
panu Michalu Petrošovi za Staroveské centrum 
vína a Řeznictví Patrik (p. Patriku Kučerovi).

Mgr. Jaromír Chvostek

Vážení rodiče a přátelé staroveské 
školy a školky,

blížíme se k cíli. Konečně jsme se dočkali 
a celou půlku školního roku 2021/2022 absol-
vujeme bez jakýchkoliv omezení. A že jsme si 
to pořádně užili. 

Paní zástupkyně mateřské školy Olga 
Machačová vás bude informovat o aktivitách 
našich nejmenších – dětí v mateřské škole. Já 
vám prozradím, že předškoláci mají za sebou 
první zkoušku, a to zápis do 1. ročníku. Proběhl 
v úterý 19. 4. 2022. Do 1. třídy nastoupí 26 žáků, 
šesti byl udělen odklad povinné školní docház- 
ky. Všichni předškoláci také byli v posledním 
červnovém týdnu pasováni na školáky a všichni 
se těší, až usednou do školních lavic. 

V základní škole patřil 28. duben 2022 po 
dvouleté pauze 11. ročníku soutěže Dušan má 
Xixu a Xixa má talent. Opět se našli mezi našimi 
žáky odvážlivci, kteří se do této soutěže při- 
hlásili. A nebylo jich málo. A proč tento název 
soutěže? Dušan patří k našemu školnímu 
časopisu Dušanovy zápisky, které již vycházejí 
23. rokem. Xixa je Dušanův kamarád až 
z Afriky, seznámil se s ním v roce 2004, kdy se 
konal 1. ročník soutěže – tehdy jen XixaStar – to 
se pouze zpívalo. Po sedmi letech, to bylo v roce 
2011, redaktorky Xixu přemluvily a od tohoto 
roku se pravidelně konaly další soutěže. 
Postupně se XixaStar změnilo v Xixa má talent, 
neboť se začala objevovat i jiná čísla než jenom 
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zpěv. A tuto tradici se snažíme dodržovat. Letos 
se soutěžilo ve dvou kategoriích: jednotlivci 
a  skupiny. Samozřejmě nechyběla porota – 
p.  uč. Vendula Borkovcová, p. uč. Alexandra 
Weczerková a pánskou část zastoupili Filip 
Janošec a Adam Pšurný – oba žáci 9. třídy. 
Porota to vůbec neměla jednoduché. Bylo těžké 
vybrat vítěze. Velkým překvapením bylo také 
zapojení našich nejmenších žáků – prvňáčků. 
V době, kdy se porota rozhodovala, vystoupili 
žáci 9. třídy a také Naty Štegnerová s písní Hello, 
kterou jsme vyhlásili naší školní hymnou, tu 
jste mohli slyšet i na obecních slavnostech. Byla 
radost to prožít, celá soutěž byla oslavou 
návratu do normálního školního života. A totéž 
odpoledne jsme ještě společně s rodiči přivítali 
jaro. Tradiční společná akce ZŠ a MŠ se těšila 
hojnou účastí, začali jsme kulturním vystoupe-
ním a děti se pak mohly i s rodiči zapojit do 
tvořivých dílniček nebo jen tak posedět. K tomu 
patřilo i pohoštění, za které patří dík nejen 
našim paním kuchařkách, učitelkám, ale také 
výboru Spolku rodičů.

Výuku posledního čtvrtletí jsme se také 
snažili zpestřovat projektovými prvky s růz-
ným zaměřením. 

Do 7. a 8. třídy přišel rodilý mluvčí – Ame- 
ričan Alan, který strávil společně s dětmi 4 vy- 
učovací hodiny a snažil se spolu s vyučujícími 
motivovat žáky ke studiu anglického jazyka. 

Třeťáci a čtvrťáci navštívili lužní les u Dol- 
ního Újezdu. Les patří tamní střední lesnické 
škole, která toho dne pořádala pro naše žáky 
lesní výuku s názvem Lesní pedagogika. Žáci ve 
třech skupinách pod vedení budoucích lesníků 
absolvovali dopoledne her a zábavných úkolů 
v lese. Do projektového dne „Ze starého nové“ 
se zapojili všichni žáci školy. Měli za úkol ob- 
novit a znovu vrátit do života staré nepotřebné 
věci, které by už jistě skončily v odpadcích. A že 
se jim to povedlo. Nový vzhled získaly staré 
knihy, vařečky, ruličky od papíru nebo ponožky. 
Žáci druhého stupně zase obnovili stará trička 
batikou, vyrobili váhy nebo dokonce poličku 
ze starého dřeva, která teď zdobí osmou třídu. 

Xixa má talent
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A co naši nejstarší? Deváťáci si úkoly rozdělili. 
Děvčata se pustila do obnovy staré zídky ve 
školním dvoře a krásnými obrázky vytvořila 
veselejší prostor pro děti z MŠ a  ŠD. Zbytek 
připravil stanoviště, na kterých žáci plnili úkoly 
týkající se recyklace. Do projektového dne se 
aktivně zapojila i školní družina, která vyrobila 
krásný hmyzí domeček a letadélka. Žáci si do- 
poledne užili, naučili se, jak s odpady nakládat, 
a taky zjistili, že ne všechno staré je zároveň 
i nepotřebné. 

„Ze starého nové“

Naším školním vzdělávacím programem se 
prolíná i výchova ke zdraví. Prvňáčci se zapojili 
do programu Veselé zoubky, druháci a třeťáci 
absolvovali projekt Den zdraví, který pořádala 
Střední zdravotní škola v Ostravě-Vítkovicích. 

Poslední čtvrtletí školního roku patří také 
řadě soutěží. Poprvé jsme se letos v květnu 
zúčastnili přírodovědné soutěže – Příroda s otaz- 
níky v Ostravě-Porubě. Tato soutěž prověřila 
praktické znalosti a dovednosti v poznávání 
rostlin a živočichů (téma U vody a ve vodě) dvou 
našich páťáků, Martina Dohnala a Ondřeje 
Piláta, a také jednoho šesťáka, Hynka Boháče. 
Kluci byli moc šikovní a všechny nás překvapili. 
Umístili se naprosto skvěle – na medailových 
pozicích! Takže zhodnocení je jednoduché: 
Přišli, soutěžili a zvítězili! Ondřej a Hynek se 
umístili na krásném 3. místě a Martin získal 
nádherné 2. místo!

Velkému zájmu se těší také výtvarné soutěže. 
Tématem jedné z nich byla „Moje rodina… 2022“, 
soutěž pořádaná pro ostravské školy. Amálie 
Holaňová z 5. ročníku se svou výtvarnou prací 

vyhrála. Oficiální předání cen proběhlo v ne- 
děli 22. května 2022 na festivalu Ostravský 
kompot za účasti předních představitelů města 
Ostravy. 

K jarním měsícům patří sportovní soutěže. 
Chlapci 1. stupně se zúčastnili fotbalového 
turnaje s názvem McDonald’s Cup, kde si žáci 
3. třídy vykopali krásné druhé místo. Na Den 
dětí absolvovali vybraní sportovci 1. stupně leh- 
koatletický trojboj v Petřvaldě. Odtud si odvezli 
také 2. místo. No a počátek června patří lehko-
atletickým závodům Povodí Ondřejnice. Bohu- 
žel, letos nemáme natrénováno. Běžecká dráha 
a doskočiště byly ve výstavbě. Ale i tak skončili 
žáci 1. i 2. stupně na 5. místě z 8 škol a my si tak 
přivezli pěknou hromádku medailí. Ze závodů 
nám vypadli naši deváťáci, kteří si jeli užívat svůj 
poslední školní výlet do našeho hlavního města. 

Také se musím pochlubit naší žákyní 
9. třídy Klárkou Otáhalovou. Ta se v tomto roce 
zúčastnila soutěže Hledáme mladého chemika 
a jednotlivými koly – krajským a regionálním 
– se probojovala až do celorepublikového kola. 
Ať bude její umístění jakékoliv, je to nádherný 
úspěch. Děkuji Klárce za reprezentaci školy a pře- 
ji jí hodně úspěchů v dalším studiu oboru che-
mie. Mnoho úspěchů na nových školách přeji 
všem 30 žákům 9. třídy, kteří se s námi letos 
rozloučí. Byla to bezvadná, spolehlivá parta, po 
které nám všem bude smutno. Ale takový je 
život. Žáci byli přijati na tyto střední školy: na 
gymnázium 5 žáků, na střední školy s maturitou 
21 žáků a 4 žáci půjdou na SŠ s výučním listem.

Po třech letech se mohli naši žáci představit 
také na obecních slavnostech. Vystoupení všech 
věkových kategorií sklidilo velký potlesk a já 
jsem v tu chvíli byla na všechny pyšná a měla 
ohromnou radost z toho, jak si to vlastně naši 
vystupující užívají. Před vystoupením našich 
dětí jsme ve škole zorganizovali den otevřených 
dveří. Nebudete tomu možná věřit, ale 21. 6. 2022 
to bylo právě čtvrtstoletí, co jsme otevřeli tzv. 
novou budovu školy. Bylo se na co dívat. Nejen 
krása prostředí, ale také nové technologie, 
a hlavně práce našich žáků a všech zaměstnan- 
ců školy. Děkuji všem, kteří si našli čas a přišli 
třeba zavzpomínat na svá školní léta. Velice 
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ráda jsem potkala i své bývalé žáky, s kterými 
jsme zavzpomínali na staré časy.

I v 2. pololetí školního roku jsme čerpali 
dotaci na doučování žáků – Realizace investice 
3.2.3 Národního plánu obnovy. Žáci dohánějí 
a zlepšují vše, co se jim během distanční výuky 
nepodařilo. Celkem bylo realizováno 291 hodin 
výuky. V březnu přišli do kolektivu 4 ukrajinští 
žáci, kteří se zařadili do běžné třídy. I když jsme 
mohli dotaci na doučování využít i pro ně, tak 
jsme této možnosti nevyužili. Dotace zůstala 
jen pro naše žáky. Pro ukrajinské děti se mi 
podařilo získat příspěvek z Nadace Terezy 
Maxové, který pokryl kurzy českého jazyka, 
úplatu ve školní družině a mateřské škole 
a příspěvek na školní výlety. Tady bych chtěla 
poděkovat zaměstnancům školy, rodičům, ale 
i přátelům školy, kteří jakýmkoliv způsobem 
pomohli v nelehké situaci těmto ukrajinským 
dětem a jejich rodinám. 

K životu školy patří také pobyt dětí ve škol- 
ní družině, který je velice aktivní. Děti se tam 
nenudí, stále něco podnikají, vyrábějí, tráví čas 
venku. Program je opravdu pestrý. Při příleži-
tosti Světového dne poezie děti vymýšlely bás- 
ničky, besedovaly o knížkách s paní knihovnicí 
Daňkovou. Děti také hledaly poklad, orientova- 
ly se tak v mapě a plnily úkoly. Vybraní se zúčast- 
nili natáčení pořadu Šikulové – Velká výzva 
v  České televizi. Děti pracovaly ve skupině, 
tvořily výrobek dle zadání, zodpovídaly otázky 
ve vědomostním kvízu, předváděly své manuál- 
ní zručnosti, prezentovaly svou práci a tak ukáza- 
ly, jak umí spolupracovat. Hravou formou byl 
do aktivit školní družiny zařazen Den 1. pomo- 
ci. Lektorky připravily dětem stanoviště, kde si 
zkoušely různé praktiky poskytnutí, ale hlavně 
byly poučeny, jak úrazům předcházet. Poslední 
společnou akcí byla sportovní olympiáda.

Konec června je vždy pro všechny velmi ná- 
ročný, v prvé řadě se uzavírají známky, deváťáci 
se připravují na své závěrečné vystoupení, ode- 
vzdávají se učebnice a plánuje se nový školní 
rok. Ale vždy je čas na to, aby všichni žáci absol- 
vovali školní výlety a prožívali společné chvíle 
i mimo školní budovu. Vždyť právě z těchto 
akcí jsou ty nejkrásnější zážitky. 

Za školou máme krásné sportovní zázemí, 
a tak poslední pátek školního roku proběhl 
sportovní den. Rozdaly se medaile vítězům a ny- 
ní už zbývá rozdat jen tu poslední medaili, a to 
všem žákům: vysvědčení.

Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu, že 
se opět dokázali vrátit do normálu, přijmout 
pravidla, na která již během distanční výuky 
zapomněli. Poděkování patří všem dětem za 
reprezentaci na jednotlivých soutěžích i kultur-
ních akcích. 

Poděkování a velká pochvala patří:
• všem učitelům základní i mateřské školy, 

vychovatelkám školní družiny i asistentům 
pedagoga. Učit a vzdělávat je jejich hlavní 
poslání, ale věnovat se dětem navíc už není 
samozřejmostí. Ale u nás je to běžné. Vedou 
různé mimoškolní aktivity, pořádají soutěže, 
exkurze, výstavy, zajišťují kulturní progra- 
my pro staroveské spolky, připravují děti na 
olympiády a jiné soutěže. Tím vším přispívají 
k dobrému jménu naší školy, vytvářejí ro- 
dinné prostředí. 

• všem nepedagogickým zaměstnancům školy 
za jejich náročnou práci během celého škol- 
ního roku – paním kuchařkám, uklízečkám, 
panu školníkovi, paní účetní.

• mým zástupkyním. V základní škole Zuzaně 
Stejskalové a v mateřské škole Olince Ma- 
chačové. Jsem ráda, že tvoříme jeden tým, na 
který se lze spolehnout.

• vám, rodičům, za spolupráci při výchově 
vašich dětí, řešení problémů, které ke školní 
docházce patří, za návštěvy a podporu mi- 
moškolních akcí.

• panu faráři Janu Slavíkovi, který se po celou 
dobu svého působení se svým týmem aktiv- 
ně podílel nejen na výuce náboženství ve ško- 
le, ale také na realizaci besed či slavnostního 
zahájení školního roku. Přejeme mu všichni 
hodně sil na novém působišti a těšíme se na 
další shledání.
Všem dětem přeji krásné letní počasí, 

mnoho nových kamarádů a zážitků. Prostě, 
krásné prázdniny!

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy
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Pasování na školáky

Končí školní rok v mateřské škole

Pomalu končí školní rok i v mateřské škole. 
Děti i paní učitelky se už těší na léto, na odpoči- 
nek u vody, relaxaci na horách nebo na chalupách, 
na cestování a na chvíle strávené s rodinami. 
Od 11. do 31. července ještě strávíme letní dny 
ve školce, kdy bude probíhat prázdninový 
provoz v budově Nad Zámkem 497. Paní učitel- 
ky připravily dětem, které jsou k prázdninovému 
provozu přihlášené, poutavý program. Chceme 
dětem dopřát možnost strávit co nejvíce času 
venku s kamarády a užít si léto ve školce co 
nejzajímavěji a nejpříjemněji. 

Do konce června nás ještě čeká školní výlet, 
dále slavnostní rozloučení s předškoláky a nako- 
nec tradiční Den pro rodiče s dětmi. Některé 
třídy ještě vyjedou na krátké výlety do okolí 
a uskuteční se Dny v přírodě. 

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat 
všem rodičům a prarodičům, kteří formou 
sponzorského daru nebo odevzdaných druhot-
ných surovin často velmi velkoryse přispěli 
dětem ve třídách na další výlety, například do 
zoologické zahrady nebo na Hukvaldy, a také 

zajistili všem dětem vstup do zábavního parku. 
Moc si toho vážíme. 

Rodiče a prarodiče se školkou spolupraco-
vali celý školní rok. Připravovali dětem zdravé 
a nápadité občerstvení na oslavy narozenin, 
zvali nás na exkurze, aby dětem ukázali, jak 
pracují, a přispívali i výtvarným materiálem. 
Uspořádali výpravu za pokladem v rámci Dne 
v přírodě, věnovali hračky nebo sportovní 
vybavení, vitamíny pro děti nebo pomáhali při 
přípravách vystoupení na Staroveských obec-
ních slavnostech. Jejich pomoc měla i mnoho 
dalších podob. Vážíme si také spolupráce dal-
ších partnerů v obci, jako například Pekařství 
Šeděnka, které dětem umožnilo exkurzi v pe- 
kárně, místního hasičského sboru, obecního 
úřadu, pana faráře, žáků z deváté třídy, kteří 
dětem uspořádali Mikulášskou nadílku, dětí 
a  paní učitelky ze základní umělecké školy 
a mnoha dalších.  

V tomto školním roce se nám podařilo 
uspořádat i další akce pro děti. Byli jsme 
v  Divadle loutek Ostrava, ve Světě techniky 
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v Ostravě-Vítkovicích, realizovali jsme projek-
tové dny ve spolupráci s různými odborníky 
a také jsme několikrát v roce uvítali ve školce 
divadelní soubor. Starší děti navštívily relaxační 
centrum Zdravíčko v Krmelíně nebo solnou 
jeskyni v Ostravě. Po dlouhé době jsme také 
uspořádali besídky pro rodiče ve třídách.

Letos školku opustí a od září začne v první 
třídě plnit povinnou školní docházku 25 dětí 
ze tříd Sluníčka a Hvězdičky. Přejeme všem 
budoucím žáčkům dobrý a úspěšný start 

a radostný život školáků a doufáme, že si na léta 
strávená ve školce rádi vzpomenou a přijdou  
se za námi někdy podívat a podělit se o nové 
zážitky ve škole.

Školní rok 2021/2022 byl pro školku zdařilý 
a dobrý a my jsme vděční všem rodičům, pra-
rodičům a partnerům školy za pomoc a podporu 
i za velké pochopení. 

Mgr. Olga Machačová, 
 zástupce ředitele pro MŠ

Neodešli, jen nás předešli – Miroslav Zikmund

Vzpomínku na legendárního 
cestovatele, polovinu stejně legen- 
dární dvojice, musím začít v letech 
dávno minulých. Dokonce tak 
dávných, že mnozí dnešní čtenáři 
zpravodaje nebyli na světě, a do- 
konce mezi námi nebyli ani jejich 
rodiče. Bylo to na konci padesá-
tých let, kdy jsem byl žákem míst- 
ní základní školy. A tehdy se čas 
od času stávalo, že namísto urči-
tého předmětu nastala příjemná 
změna. Bylo nám oznámeno, že se 
máme dostavit do jisté třídy, kde 
se bude promítat film. Která třída to byla, nevím, 
jen vím, že tam musely být rolety, abychom 
promítaný film vůbec viděli. Během přemísťo-
vání, které se týkalo žáků více tříd, se pan učitel 
fyziky a matematiky František Vidlička promě-
nil na promítače. Asi byl jediný, kdo tuto přida-
nou učitelskou profesi ovládal. Namísto tabule 
se objevilo stříbrné plátno, na které se šestnác-
timilimetrový film promítal. A mezi těmi filmy 
se objevily i reportáže z cest Jiřího Hanzelky 
a  Miroslava Zikmunda. Troufnu si tvrdit, že 
z těch, které nám žákům byly nabídnuty, byla 
většina. Cestovatelé Hanzelka a Zikmund byli 
v té době už hodně známí a populární, protože 
nejdříve se jejich reportáže vysílaly v Českoslo-
venském rozhlase. Vyšly také knihy o cestách 
této dvojice, které stojí za přečtení i dnes. Těch 
knih bylo kolem dvaceti, dokumentárních 

filmů 147 a čtyři byly filmy celove- 
černí. No a právě vzpomínky na 
dokumenty rozhlasové i filmové 
byly počátkem našeho prvního 
setkání s panem Zikmundem. 
Bylo to zhruba v polovině deva-
desátých let minulého století 
a samozřejmě že v Českém roz-
hlase, v redakci Dobrého jitra. Jak 
už jsem párkrát ve zpravodaji 
připomněl, v té době jsme vždy 
v pátek vysílali od některé známé 
osobnosti. Kdo měl tu čest hovořit 
skoro 4 hodiny s panem Zikmun-

dem, nevím, vím ale, že jmenovaný byl i jedním 
z hostů živého vysílání o Silvestru a jednoho 
čtvrtečního večera. To se odehrávalo v tehdej-
ším Euroclubu, dřívějším Divadle hudby, dnes 
je to Divadlo Radka Brzobohatého. Vše v Ople- 
talově ulici nedaleko Václavského náměstí. Tam 
jsem se se známým cestovatelem seznámil a také 
popovídal. Pamatuji si, že jsme neopomněli ani 
rozhlasové reportáže obou cestovatelů, zejména 
z jejich první cesty v letech 1947–1950 po Africe 
a Jižní Americe. Asi nemusím připomínat, že jeli 
v Tatraplanu, přesněji řečeno v autě Tatra 87, 
výrobku kopřivnické Tatry. Kousek od výrobců, 
ve Štramberku, se narodil spolucestovatel Jiří 
Hanzelka. 

Těch reportáží bylo na sedm set a mnoho 
z  nich se v rozhlasovém archivu zachovalo. 
Řadu z nich jsem odvysílal a na mnohé si pan 
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Staroveská farnost informuje

Zikmund už nevzpomněl. Tehdy jsme se 
domluvili, že ty, které doma nemá, mu nechám 
přetočit a pošlu do Zlína. Tam jsou dodnes, 
myslím, že v Baťově institutu, ale možná, že je 
pan Zikmund později přestěhoval k sobě do 
vily. Miroslav Zikmund byl muž spadající do 
charakteristiky ztepilý. Vysoký, v letech, v nichž 
jsem ho poznal, už prošedivělý, vzdělaný, mlu- 
vící nádhernou češtinou, moudrý. Přiznám se, 
že takovouto osobnost bych si představil v roli 

prezidenta republiky. Třeba jen za větu, která 
pramenila z jeho mnoha životních zkušeností. 
Pravil, že bychom se neměli považovat za pupek 
světa. Kéž bychom si to říkali často, a zejména 
pak politici ze všech možných stran a hnutí. 

Pan Miroslav Zikmund nás předešel v pro- 
sinci 2021 v úctyhodném věku. Bylo mu 102 let.

Radoslav Mácha

Drazí přátelé,

je před námi období prázdnin, na které se 
určitě většina z vás už těší. Tohle období je 
v kněžském životě spojené mnohdy i se změnou 
místa působení a letos se dotkne i naší farnosti 
a obce. S otcem biskupem Martinem Davidem 
jsme se dohodli, že po 8 letech strávených v naší 
farnosti změním své místo a budu se stěhovat 
do Malé Morávky v Jeseníkách. Loučení s vámi 
a s tímto místem pro mne nebude snadné – 8 let 

je dlouhá doba, za kterou zde člověk mohl 
potkat mnoho lidí, navázat přátelství a zažít 
spoustu dobrého i náročnějšího. A tak, ačkoliv 
nebylo vždy všechno snadné, jsem za ten čas ve 
Staré Vsi a Košatce nesmírně vděčný a jak jsem 
říkal svému nástupci, kdybych věděl, co mě tady 
všechno čeká, šel bych do toho určitě znova. 
Jsem vděčný nejen za farnost, která mi přirostla 
k srdci, ale i za každého z vás z obce, s kým jsem 
se nepotkával v kostele, ale koho jsem mohl 

Noc kostelů
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SPOlek Přátel VEselého Stáří

potkávat kdekoliv jinde. Chtěl bych vám všem 
za všechno poděkovat a zároveň prosit o odpuš- 
tění za všechno, co z mé strany nebylo správné. 
Mým nástupcem bude o. Jakub Dominik Štefík, 
kterému přeji, aby byl požehnáním pro tuto 
obec a zažíval tady spoustu krásných chvil. 

Zároveň chci i poděkovat jáhnu Karlovi, 
který se rovněž s tímto místem loučí a jde na 
své nové místo do Havířova. Moc děkuji za rok, 
který jsme zde v týmu mohli společně prožít, 
a za to, že jsi byl pro mne osobně a pro tým vel- 
kou oporou i přítelem. A přeji Ti na tvém novém 
působišti a v celém životě spoustu sil, radostí 
i Božích milostí.  

Svému nástupci předávám i (bohužel nedo- 
stavěné) Komunitní centrum, ale pevně věřím, 
že závěrečné práce a úpravy půjdou hladce 
a jeho otevření proběhne k radosti mladých lidí, 
farnosti i celé obce na podzim tohoto roku. Rok 
otevření připadá na výročí 25 let od založení 
Diecézního střediska mládeže. Je to už řada let, 
co sem mladí lidé jezdí a prožívají společné 
chvíle. Moc díky za otevřenost z vaší strany a vě- 
řím, že středisko bude fungovat nadále a pro 
naši obec bude požehnáním.  

Přeji vám krásné letní dny, hodně času na 
odpočinek a hodně sil ve všem, co je před vámi.

Modlí se za vás a bude dále o. Jan +

PLÁN AKCÍ V LÉTĚ

TÁBORY NA FAŘE:
▶ Diecézní tábor dětí – 4.–10. 7.
▶ Tábor pro teenagery – 19.–24. 7.
▶ Setkání VYSOKOŠKOLÁKŮ – 28.–31. 7.
▶ Tábor farnosti Slavkov u Opavy – 15.–21. 8.

FARNÍ TÁBOR – 31. 7.–7. 8. – Frýdlant nad Ostravicí

Rozloučení s prázdninami, starými týmáky a přivítání nových – sobota 3. 9. 

Dožínková slavnost – děkování za úrodu – neděle 11. 9., 9:30 královská jízda traktorů, 
10:30 slavnostní mše sv. obětovaná za zemědělce a jejich rodiny.

„Březen – za kamna vlezem, duben – ještě 
tam budem.“ 

To určitě neplatí pro staroveské seniory. Po 
březnovém setkání se všichni těšili na Veliko-
noce, ale ne kvůli pomlázce. Po dvou letech je 
čekala pomlázková zábava s hudbou a tancem. 
Je pravda, že za tu dobu ubylo aktivních taneč- 
níků a tanečnic staršího věku, ale parket ovládly 
mladší ročníky a v hasičárně bylo zase veselo.

V květnu proběhla tradiční společná akce 
se sborem pro občanské záležitosti obecního úřa- 
du, a to oslava Dne matek. Kromě členek spolku Den matek
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přišlo i osm dalších babiček a pro všechny 
připravili vystoupení žáci ZŠ a ZUŠ. Každá 
z přítomných žen dostala kytku osobně od pana 
starosty Dalibora Dvořáka.

Každoroční velmi oblíbenou akcí mezi 
členy spolku je škvaření vaječiny. Po dvouleté 
přestávce jsme si zopakovali posezení pod 
pergolou na farské zahradě. Předpověď deště 
možná někoho odradila od účasti, ale sešlo se 
nás 60, vajec bylo 252 a kuchařky je umíchaly 

na jedničku. Drobný déšť se spustil, až když se 
všichni rozcházeli.

V létě se uvidíme neformálně „na pivu“ 
v místních restauracích a po prázdninách zase 
naplno v hasičárně. Pokračovat budeme v září 
i ve cvičení. 

Připojí se k nám i noví aktivní senioři?

Bedřiška Bičanovská, 
 předsedkyně SPOPVES

Soutěž mladých chovatelů

Dne 18. května 2022 se uskutečnilo v pro-
storách ZŠ Stará Ves n. O. okresní kolo soutěže 
Chovatelská dovednost mladých chovatelů.

V letošním roce to je již 54. ročník této 
soutěže a postupem doby dochází k větším či 
menším změnám ať už se jedná o název (dříve 
Olympiáda mladých chovatelů), tak i změny 
odborností. Byly zrušeny odbornosti kožeši-
nové zvířata a koně, ale vzniká nová odbornost 
– králičí hop. Novinkou je, že soutěžící píšou 
své práce a posílají elektronicky (opouští se 
tištěná forma), musí sledovat moderní trendy 
– změny značení plemen, novošlechtění apod. 

Za náš okres postupují do celostátního kola 
v Jihlavě tři zkušené soutěžící – Zuzana Bogyi 
(odbornost ušlechtilé kočky), Amálie Golková 
(drobní hlodavci) a posledním rokem Nikola 
Vávrů (odbornost králíci). Novou soutěžící je 

Dorotka Golková (odbornost drobní hlodavci 
– mladší kategorie). 

Děvčatům držíme palce v srpnovém celo-
státním kole!

Jana Boháčová

Nikola Vávrů, Amálie Golková, Zuzana Bogyi, Dorotka 
Golková

Zahrádkáři informují

Malý rádce zahrádkáře
Červenec:

• Pokračujeme v letním řezu ovocných 
stromů. Letní řez starších stromů provádíme 
průběžně, výchovný řez mladých stromů 
ukončíme.

• V závislosti na počasí pokračujeme v ochra- 
ně proti strupovitosti přípravky Syllit 65, 
Dithane M45.

• U odrůd citlivých na hořkou pihovitost 
použijeme od 2. poloviny měsíce hnojiva 
s  obsahem vápníku k postřikům na list, 
přípravek Alboret, na jablka Kalkosan.

• Sklízíme cibuli ze sazečky a česnek.

• Uvolněné záhony připravíme k pěstování 
dalších plodin – červené řepy, mrkve, salátu 
apod.

• Rajčata preventivně stříkáme proti plísni 
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přípravkem Aliete (pozor, ochranná lhůta 
jsou 3 dny).

Vlhko přeje slimákům, tak jeden zahrád-
kářský vtípek. Stěžuje si nešťastný zahrádkář 
svému sousedovi: „Pepo, já se z toho snad zbláz- 
ním, slimáci mi sežrali celou úrodu!“ Soused 
ho uklidňuje: „Neboj se, oni to přežijí.“

Srpen:
• Dokončíme letní řez ovocných stromů, 

postupně sklízíme dozrávající ovoce, které 
průběžně zpracováváme.

• Zakracujeme vrcholový výhon u rajčat.

• Výsevy v druhé trati zakryjeme netkanou 
textilií.

Z naší činnosti
V sobotu 4. 6. jsme i my přispěli se svou 

troškou do mlýna ke zdárnému průběhu Sta-
roveských obecních slavností. Do dopoledního 
programu jsme vstoupili krátkým vystoupením 
ve stylu „staří + mladí“ s poděkováním panstvu, 
malou pozorností ze zahrádky a pozvánkou  
na podzimní oslavy 60 let od založení naší 

organizace. Návštěvníky i účinkující odpoled-
ního programu jsme potěšili našimi domácími 
výrobky – buchtami, záviny, rohlíčky i zdobený- 
mi perníčky. K tomu jsme pak nabídli i nápoje 
pro mladší i (něco ostřejšího) pro ty starší.

Za vystoupení, přípravu stánku i domácích 
dobrot patří poděkování Světlušce Dostalíkové, 
Růženě Holaňové, Renatě Pudové, ke zdárnému 
průběhu přispěli i mladí – Josef Pelíšek a Adéla 
Hujarová.

Za ZO ČSZ Ing. Petr Pelíšek

Zahrádkáři na Slavnostech

Po delší „covidové“ odmlce se v neděli 22. 
května na staroveském zámku opět uskutečnil 
celodenní kurz Zámeckého flétnohraní. Kurz 

se konal ve spolupráci Spolku Jožky Matěje, 
ZUŠ Brušperk a Obecního úřadu ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí. Setkalo se téměř 30 účastníků 

Zámecké flétnohraní
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Národní házená

ATK Maki a Kači

od těch zkušených po méně zkušené či dokonce 
začínající flétnisty. 

V dopoledních hodinách účastníci pilně 
nacvičovali ve skupinkách. Po chutném obědě 
v Zámecké restauraci a společném nácviku  
na nádvoří zámku se o půl páté odpoledne 
uskutečnil unikátní koncert všech účastníků 
pro veřejnost a účinkující byli oceněni nejen 

potleskem publika, ale i pamětními listy a pla- 
ketkami. Vše se uskutečnilo v příjemné, tvůrčí 
a inspirující atmosféře!

Velký dík patří organizátorkám této akce 
Janě Hýlové, Petře Rybníkářové a za podporu 
i Obecnímu úřadu Stará Ves n. O.

Jana Boháčová

V jarní části soutěží ročníku 2021/2022 
jsme měli v oblastním přeboru Severomoravské 
oblasti družstva mladších a starších žaček, doro- 
stenek, dorostenců a mužů. V 1. lize žen jsme 
hráli ve finálové skupině, kde se bojuje o titul 
mistra České republiky.

Závěrečné výsledky a tabulky se většinou 
dozvíme až po uzávěrce tohoto zpravodaje 
(budeme o nich informovat v příštím čísle).

Naše družstvo dorostenek se probojovalo 
na Mistrovství České republiky ve Vracově na 
jižní Moravě. Dorostenci budou hrát na Poháru 
České republiky v Novém Městě nad Metují – 
Krčíně a mladší žačky budou na Poháru v Ostra- 
vě-Svinově. Všechny tyto turnaje se budou hrát 
v termínu 17.–19. 6. 2022 za účasti nejlepších 
družstev z Čech a Moravy.

Hráči našeho oddílu také reprezentovali 
moravskou národní házenou na tradičním 
mezizemském utkání Morava – Čechy, které 
proběhlo 7.–8. 5. 2022 ve Studénce.

Za juniorky hrála útočnice Gabriela Mač-
ková, za juniory v obraně Matěj Hranický 
a  v  útoku Vojtěch Klečka, za ženy v obraně 
Hanka Ličková a útočnice Andrea Dvořáková. 
V  utkání legend exceloval nestárnoucí mistr 
národní házené Tomáš Nusko.

Výsledky z těchto zápasů:
– ženy: Východ – Západ 18:23 (9:10)
– muži: Morava – Čechy 18:23 (12:14)
– juniorky: Východ – Západ 23:22 (11:10)
– junioři: Morava – Čechy 23:22 (12:10)
– legendy: Morava – Čechy 15:15 (9:8)

Členové našeho oddílu se velkou měrou 
podíleli i na uspořádání Dětského dne v sobotu 
28. 5. 2022, ať už jako organizátoři této akce 
nebo se podíleli na pořádání soutěží pro děti.

Podzimní část sezóny 2022/2023 začne po 
prázdninách na přelomu srpna a září.

Za oddíl národní házené  
Rostislav Horkel st. 

Nejsme žádní outsideři

Určitě již většina z vás měla možnost vidět 
alespoň jedno z vystoupení našeho tanečního 
kroužku. Vždyť už se scházíme každé úterý 
téměř neuvěřitelných 15 let. Za tu dobu jsme 

stihly natrénovat na nespočet vystoupení, 
ukázaly jsme se na plesech, obecních slav- 
nostech, besídkách a vyzkoušely si i některé 
z amatérských tanečních soutěží. Troufla bych 
si říct, že mnoho z vás náš kroužek dokonce 
navštěvovala, nebo jste nám svěřili své děti. 

SPORT
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Aktuálně máme 3 skupiny, se kterými tré- 
nují 4 trenérky: Maki, Kača, Terka a Kiki. První 
skupinou, tou nejzkušenější, jsou starší holky 
z druhého stupně, dále pak mladší holky z prv- 
ního stupně, ke kterým se nám letos připojilo 
i pár šikovných školkáčků. Letos v březnu se 
nám podařilo přidat další tréninky a vytvořit 
tak naši třetí skupinu, kterou navštěvují pokro- 
čilá děvčata. Nezahálely jsme ani za kovidových 
časů, kdy jsme také pilně trénovaly alespoň 
prostřednictvím online spojení. 

A proč vlastně nejsme žádní outsideři? Poté, 
co jsme si letos osahaly vystoupení před publi-
kem na obecních slavnostech, jsme se s pokroči- 
lou a starší skupinou vydaly na taneční soutěž do 
Ostravy. Soutěž nebyla zdaleka tak amatérská, 
jak jsme původně očekávaly, ale i přes velmi nároč- 
nou konkurenci, kde vystoupily i extraligové 
týmy, se naše pokročilá děvčata s formací Hawaii 
umístila na krásném třetím místě. I z úspěšného 
vystoupení starších holek jsme měly neuvěři-
telnou radost, protože za tím stojí obrovský kus 
práce, jak tanečnic, tak nás trenérek.

Taneční rok jsme pak završily besídkou pro 
rodiče, kde holky i trenérky ukázaly nejen disco 

formace, ale i další styly tanců, které jsme v prů- 
běhu roku trénovaly. Teď nám nezbývá, než si 
přes léto odpočinout a naplnit síly do dalšího 
tanečního roku. V září se opět sejdeme a bude- 
me trénovat na další úspěchy našeho kroužku. 
Budeme se těšit na věrné tanečnice i nové tváře. 

Za trenérky ATK Maki a Kači  
Tereza Novobílská
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ACK Stará Ves n. O.

Mladí cyklisté se právě nacházejí v rozjeté 
silniční sezóně, která bude vrcholit závody 
Mistrovství České republiky v nedalekém 
Jeseníku. Každý víkend nyní startují na soutě-
žích a zhodnocují natrénované hodiny z  ná- 
ročné zimní a jarní přípravy.

Před shrnutím aktuálního průběhu silniční 
cyklistické sezóny je potřeba vyzdvihnout 
výkon Lindy Sítkové z nejdůležitějšího závodu 
cyklokrosové sezóny – Mistrovství České repub- 
liky v cyklokrosu, které se konalo 11. 12. 2021 
v Jičíně. V kategorii starších žákyň vybojovala 
mistrovský titul a rozšířila tímto výsledkem sbír- 
ku nejcennějších medailí staroveské cyklistiky.

Etapový závod Szlakami Jury, Czestochowa – 1. místo Linda 
Sítková a 3. místo Klára Palagyiová

Jarní přípravu jsme po dvou letech mohli 
začít opět na jihu Slovenska. Pětidenní soustře-
dění v polovině března odstartovalo přípravu 
čistě na kole a mladí závodníci absolvovali dle 
věku prvních 500–700 kilometrů. 

Během zimní přípravy se k nám přidali dva 
noví členové, Lukáš Filgas a Adam Dlouhý, oba 
posílili oddíl v nejmladších žákovských kate- 
goriích.

Dosavadní průběh sezóny přinesl hodně 
hezkých výsledků. Matouš Filgas se prosazoval 
v kritériích, podařilo se mu zvítězit v Jeseníku 
(17. 4.) a zajet 2. místo v Krnově (8. 5.). Jan Kyas 

vyhrál silniční závod v Orlové (7. 5.) a také O ce- 
nu Krnova (29. 5.). Duo starších žákyň Linda 
Sítková a Klára Palagyiová se předvedlo skvělý- 
mi výkony na etapovém závodě Szlakami Jury, 
který se konal v okolí polské Czestochowe 
(13.–15. 5.). Linda celkově po třech etapách 
vyhrála a Klárka dojela na 3. místě. V kadetech 
zajeli Jakub Sasín a Robin Syrko 1. a 2. místo  
na kritériu v Krnově (8. 5.). Robin vyhrál sil-
niční závod O cenu Krnova (29. 5.) a Jakub 
získal 4. místo.

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

Karel Nepraš
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Výroční zpráva o činnosti  
Sdružení stolních tenistů Stará Ves n. O.

Vážení spoluobčané a sportovní přátelé, 
dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu 
našeho sportovního oddílu za rok 2021.

Naše sportovní sdružení čítá cca 15 členů. 
Dále máme několik příznivců, kteří si s námi 
chodí zahrát nepravidelně. S potěšením může- 
me konstatovat, že se naše řady stále rozšiřují 
jak o hráče z naší obce, tak i z obcí okolních.

Již druhým rokem se každou středu pravi-
delně scházíme v naší nové herně na Pálenici, 
kde jsme našli, s laskavým svolením staroves- 
kých zahrádkářů, útočiště. Tuto hernu se po 
dohodě s majiteli snažíme zvelebovat a přizpů-
sobit našim potřebám tak, aby zároveň sál mohl 
sloužit zahrádkářům k původním účelům. 
Všechny práce související s úpravami herny jsou 
prováděny svépomocí členy našeho oddílu. Za 
zmínku stojí zejména instalace nového osvět-
lení, okenních žaluzií a montáž klimatizace. Sál 
jsme také nedávno vymalovali, což ale proběhlo 
až v roce 2022.

Na tomto místě chceme poděkovat obci 
Stará Ves n. O. za poskytnutí účelové dotace na 
sportovní vybavení herny.

Kromě již zmíněných pravidelných středeč-
ních tréninků také nepravidelně trénujeme pod 
vedením zkušeného extraligového hráče Marti- 
na Olejníka. Naši spoluhráči Petr Pělucha a Jiří 
Onderka se stali platnými členy klubu Paskovští 
Orli, kteří hrají 3. okresní soutěž. Tuto soutěž 
bez porážky vyhráli a postupují do soutěže 
vyšší. 

Během roku jsme zorganizovali několik 
miniturnajů pro zvané. Kromě toho se snažíme 
náš krásný sport zprostředkovat i širší veřej-
nosti. Tradiční Vánoční turnaj pro neregistro-
vané hráče se bohužel kvůli covidové pandemii 
nemohl v loňském roce uskutečnit, ale jeho 
přesun na Velikonoce 2022 nikterak neubral na 
hojné účasti a vysoké sportovní úrovni. 

Děkujeme všem, kteří nás podporovali 
v  loňském roce, a těšíme se na spolupráci 
a sportovní zážitky v roce 2022.

Sportu zdar a ping pongu zvlášť!

Zapsal Mgr. Michal Franc

Stolní tenis – Vánoční turnaj (odložený)

Na úvod bych chtěl připomenout, že kvůli 
pandemii koronaviru a protiepidemickým 
opatřením se turnaj ve stolním tenise nemohl 
uskutečnit po vánočních svátcích v roce 2020 
ani 2021. Jelikož se situace zlepšila a postupné 
rozvolňování protiepidemických opatření v sou- 
kromém sektoru, pracovním, společenském, 
kulturním a sportovním životě se mohlo vrátit 
k normálu, tak pořadatelé turnaje přesunuli ter- 
mín konání turnaje z konce roku 2021 na termín 
před velikonočními svátky v letošním roce. 

Dne 15. 4. 2022 se proto uskutečnil v areálu 
TJ Stará Ves odložený XIX. ročník Vánočního 
turnaje ve stolním tenise v soutěži jednotlivců, 

Všichni účastníci, s pohárem vítěz Jakub Hyneček, po pravé 
ruce vítěze Jan Pekala, po levé ruce vítěze Prokop Filipec
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Mládež do 10 let (3 účastníci)
Pořadí nejlepších

1. Jakub Hyneček (Stará Ves)

2. Jan Pekala (Krmelín)

3. Prokop Filipec (Stará Ves)

Mládež 11–15 let (3 účastníci)

Pořadí nejlepších

1. Max Matyáštík (Lutonina u Vizovic)

2. Jiří Adamus (Stará Ves)

3. Vojtěch Pekala (Krmelín)

Při závěrečném hodnocení bych chtěl 
poděkovat za uskutečnění turnaje Obecnímu 
úřadu Stará Ves, TJ Stará Ves a všem dobrovol-
níkům, kteří se podíleli na přípravných a úkli- 
dových pracích. Rovněž děkuji p. Vladimíru 
Rundtovi z Paskova za přípravu teplého ob- 
čerstvení a především sponzorům turnaje 

kteří nebyli registrováni. Do soutěží se přihlásili 
nejenom účastníci ze Staré Vsi, ale i z okolí 
(Brušperk, Orlová, Frýdek-Místek, Lutonina 
u  Vizovic, Luboměř, Partutovice, Krmelín, 
Krhová, Meziříčí, Mošnov, Nový Jičín, Ostrava, 
Tichá, Trnávka, Česká Lípa).

Výsledky:

Ženy (5 účastnic)

Pořadí nejlepších

1. Dana Wyslychová (Stará Ves)

2. Eliška Hynečková (Stará Ves)

3. Stanislava Kratochvílová (Ostrava)

Muži (29 účastníků)

Pořadí nejlepších

1. Lukáš Novobílský (Stará Ves)

2. Jan Menšík (Stará Ves)

3. Miroslav Palkoci (Orlová)

Nejlepší 3 účastníci, s pohárem vítěz Max Matyáštík, po pravé ruce vítěze Jakub Adamus, vedle Vojtěch Pekala
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Nejlepší 4 účastníci, s pohárem vítěz Lukáš Novobílský, po 
jeho levici Jan Menšík, po pravé ruce vítěze Miroslav Palkoci, 
Daniel Novobílský

Všechny účastnice, v řadě stojících s pohárem vítězka Dana 
Wyslychová, po pravé ruce od vítězky Eliška Hynečková, po 
levé ruce vítězky Stanislava Kratochvílová

– Obecnímu úřadu Stará Ves, Cyklosportu 
Martin Přikryl, firmám PROSYK, Letiště 
Mošnov, Kadeřnictví Jana Onderková, Křup-
-Křup Mošnov, SmVaK Ostrava, a.s.

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

kterých dosáhli. Jenom doufám, že jubilejní  
XX. ročník turnaje se bude moci uskutečnit 
v letošním roce jako vždy hned po vánočních 
svátcích.

Zapsal Jan Menšík

Napouštění bazénů

Zahradní bazén je možné napouštět zdlou- 
havě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady 
nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhod- 
nější cestu v podobě dovozu vody do bazénu 
cisternou. Tato varianta je výrazně rychlejší 
a nedotkne se negativně okolních odběratelů. 
Zájem o službu byl v uplynulých letech vysoký 
– nejvíce bazénů si lidé nechali navézt cisternou 
vodárenské společnosti na Karvinsku, nejméně 
na Novojičínsku. Češi tím potvrzují pozici 
velmoci v počtu zahradních bazénů na počet 
obyvatel.

Vodárenská společnost SmVaK zjednodu-
šila a zpřehlednila cenovou politiku služby – 
kromě bezplatné zákaznické linky je možné 
využít jednoduchý poptávkový formulář na 
internetových stránkách www.smvak.cz v sekci 
Nabídka služeb. Cena služby je dána objemem 
bazénu a vzdáleností, na kterou se musí tran- 
sportovat. Například při objemu bazénu sedm 

metrů krychlových a vzdálenosti do 10 kilo- 
metrů od provozního střediska je stanovena 
paušální cena 1 263 korun bez DPH.

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se 
rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě 
napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve 
stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný 
co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může 
dojít ke změnám hydraulických poměrů vy- 
volaným vysokou rychlostí proudění vody 
v potrubí. To má za následek uvolňování usa-
zenin a zákal vody, který se může dostat do po- 
měrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou 
také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně 
projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být 
omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů 
společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Nepříjemným situacím lze předejít dodr-
žováním několika základních pravidel. Bazén 
je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik 
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dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe 
přes noc ve všední den.

„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řeše- 
ní. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu 
cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které 
mohou potenciálně nastat. Budou mít navíc 
jistotu, že nebudou omezovat své sousedy, a pře- 
dejdou tím případným sousedským sporům. 

V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odbě- 
ratelů napustili téměř tři sta bazénů,“ vysvětluje 
Koníř. 

(redakčně kráceno)

Mgr. Marek Síbrt, 
 manažer vnějších vztahů, mluvčí SmVaK

p. Zdeňka Koudelová roč. 1935

p. Jiří Palička roč. 1952

p. Dušan Stareček roč. 1952

p. Jan Václav roč. 1958

Věnujme jim tichou vzpomínku.

Bronislava Pavlosková,  
matrikářka

Opustili nás spoluobčané

Oznámení

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE BRUŠPERK s.r.o.  
SE BUDE STĚHOVAT DO NOVÝCH PROSTOR 

Plánovaný termín otevření nové ordinace je stanoven na 3. 10. 2022.

Nová adresa bude: Dr. Martínka 194, 739 44 Brušperk.

Aktuality sledujte na našem Facebooku, Instagramu  
a webových stránkách – www.gynbrusperk.cz.
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Pozvánky

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
1 3 .  8 .  2 0 2 2  V E  2 0 : 3 0  
A R E Á L  T J  S T A R Á  V E S ,  

Z A  N E P Ř Í Z N I V É H O  P O ČA S Í  V  H A L E  T J .

O B E C  S T A R Á  V E S  N A D  O N D Ř E J N I C Í  Z V E  O B Č A N Y  
N A  P R O M Í T Á N Í  F I L M U

A K C E  Z A Č Í N Á  V  1 9 : 0 0  P Ř Í J E M N Ý M  P O S E Z E N Í M  S  P Ř Á T E L I ,  O B Č E R S T V E N Í  Z A J I Š T ĚN O .  
P R O M Í T A T  Z A ČN E M E  I H N E D  P O  S E T M ĚN Í  C C A  V E  2 0 : 3 0 .
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PORADENSTVÍ 
A PRÁVNÍ SLUŽBY
NEJEN PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY

Nadační fond Pavla Novotného
ve spolupráci s
JUDr. Milan Čichoň
poskytují právní poradenství a právní služby, dle zadání a dispozic klienta
i konzultace v oblasti zajištění bezplatné právní poradny
pro klienty Nadačního fondu Pavla Novotného.

Více informací na tel.: 725 718 890
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Obec Stará Ves nad Ondřejnicí zve občany na

výstavu 

DOBOVÝCH KOČÁRKŮ
Kočárky, panenky, paraplíčka

ze sbírky paní Zdeňky Ivánkové.
 

K vidění jsou dětské i loutkové kočárky doplněné řadou panenek, hraček, 
paraplíček, dětského oblečení a množstvím dalších předmětů.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstava je umístěna v 1. patře zámku a potrvá do 30. 9. 2022.
 
 
 

Od 2. 4. bude otevřeno o sobotách, nedělích a svátcích od 14 do 18 hodin.
V jinou dobu po přechozí domluvě 

(tel.558 669 201, volejte v pracovní dny od 8 do 14 hodin).
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• INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •



SSStaroveský zpravodaj

32

Zelený
internet

nordictelecom.cz

Nordic Wi-Fi 20
395 Kč/měs.

Nordic Optika 100
od 595 Kč/měs.

Nordic Plus 1Gb/s
od 895 Kč/měs.

Snižujeme ceny internetu natrvalo

od  295 Kč

od  495 Kč

245 Kč

Nyní k internetu
Nordic TV HD na 3 měsíce ZDARMA
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Kocourek Josef
vám nabízí:

▪ čištěni ́koberců ▪

▪ sedacićh souprav ▪

▪ autosedaček ▪

▪ půjčováni ́stroje Kärcher ▪

▪ mytí oken ▪

mobil: 606 363 300
 731 490 561
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Vystoupení dětí a žáků na Slavnostech
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Staroveské obecní slavnosti
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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. 4.-30. 9. Výstava Kočárky, panenky, 
paraplíčka zámek kulturní komise

13. 8. Letní kino areál TJ kulturní komise

7. 9. První podzimní setkání hasičárna SPOPVES

11. 9. Dožínková slavnost areál farnosti farnost Stará Ves


