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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v loňském roce jsme si připomenuli 750 let
od založení obce, ale definitivní tečku za oslavami udělal v novodobé historii první Obecní
ples dne 19. ledna v hale TJ. Myslím, že završení
oslav našeho výročí bylo stejně důstojné jako
všechny akce v roce uplynulém. Myslím, že je
správný čas poděkovat všem organizátorům,
kteří si vzali tento náročný rok na starost a v
mnoha případech jim byl odměnou pouze
úsměv či pochvala návštěvníků. Tak tedy ještě
jednou všem děkuji.
Oslavami vzniku obce však život neskončil: letos nás čeká oslava 100. výročí založení
republiky nebo třeba podzimní komunální
volby, a tak pojďme společně utvářet naši obec
jako místo našeho společného života se všemi
radostmi i trablemi. Jako místo, kde stojí za
to žít.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Co se to děje na zámku?
Všichni o tom tak nějak věděli,
a přesto byli překvapeni, když „TO“
začalo. Do zámku počátkem roku
vtrhli řemeslníci a pustili se do
práce. Pro uklidnění veřejnosti:
nejsou překvapeni jen kolemjdoucí,
ale i lidé dohlížející na stavbu.
Odkrytím omítek se totiž objevily
zazděné niky, dveře, okna, jeden
krb, zkrátka spousta drobností, které
pod omítkou samozřejmě nebyly
vidět. Nyní památkáři použijí tyto
informace k doplnění stavebního
průzkumu, který dokládá stavební
vývoj zámku.
Tato drobná zdržení snad nebudou mít vliv na další práce. V březnu
začne růst lešení a bude zahájena výměna
krytiny. O postupu prací se můžete přesvědčit
sami, neboť probíhají za plného provozu obec-

ního úřadu, který bude uzavřen jen krátce, při
výměně oken v letních měsících.
Ing. Dalibor Dvořák
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Co je nového v obci?
Ves – Košatka, sběrný dvůr, realizace cest
z pozemkových úprav

Schválením rozpočtu obce na rok 2018 jsme
dali zelenou dalším akcím. Rád bych připomenul jen ty, které jsou připraveny k realizaci.
Jedná se o nový chodník v levé části hřbitova, opravu místní komunikace k „radarce“
v Košatce, výstavbu mostu na ulici K Mostu.

Před námi však nejsou jen akce stavební,
tedy „viditelné“, ale i spousta práce, zajišťující
chod obce a služby pro občany, zejména v sociální oblasti a péči o naše starší spoluobčany.
V naší ZŠ a MŠ Stará Ves n. O., příspěvkové
organizaci, bylo vyhlášeno konkurzní řízení na
obsazení pozice ředitele této organizace.

Rozpracována je spousta dalších akcí, které
jsou v různém stavu připravenosti, a proto je
jen vyjmenuji:
Odkanalizování obce II. etapa
Rekonstrukce „nové“ budovy ZŠ
Výstavba víceúčelového hřiště u ZŠ
Příprava projektů – chodníky Košatka,
chodníky Brušperská, cyklostezka Stará

Je možné, že jsem ve výčtu projektů a témat
na něco zapomněl. V tom případě platí: můžete
se zeptat, rád se s Vámi setkám osobně.
Ing. Dalibor Dvořák

Bývávaly časy speciál, 1. díl
Rekonstrukce zámku zahájena!

ČR projekt obnovy a zachování zámku
s požadavkem ve výši 6,8 mil. Kč na obnovu
figurální sgrafitové výzdoby.
Po 39 letech opouštějí zámeckou budovu
během letních měsíců tohoto roku školní
třídy. Ruší se školní kuchyně a jídelna
v prvním patře zámku. Téměř celé 1. patro
je nadále využíváno pro potřeby mateřské
školy.

Staroveský zámek, bezesporu nejvýznamnější dominanta obce, vstoupil do další etapy
svého života. Po mnoha předchozích zásazích,
v minulosti často velmi nešetrných a hlavně
téměř nezdokumentovaných, prochází v současnosti úpravami, které jsou srovnatelné snad
jenom s přestavbou zámecké budovy na třídy
základní školy z 50. let 20. století.

Jak vypadal provoz zámku
do června roku 1997?

Okénko do nedávné minulosti
Čas rychle utíká a lidská paměť rychle
zapomíná. Kolik z nás si bez potíží vzpomene,
co se odehrálo třeba „jen“ před pěti, deseti nebo
třeba dvaceti lety? Nezaškodí proto si heslovitě,
s pomocí zápisů v obecní kronice, připomenout,
čím si zámek prošel v době nedávno minulé.
Po stavebních a restaurátorských zásazích
z 50. a 70. let 20. století se na samotném konci
druhého tisíciletí začaly připravovat a vlastně
už i uskutečňovat dalekosáhlé změny…

V zámku se kromě tříd ve školním roce
1996/1997 nacházela školní dílna se strojovnou
a skladem materiálu (2 rohové místnosti v přízemí), sklady a přípravny zeleniny pro jídelnu
(2 místnosti naproti vstupu na nádvoří v přízemí), šatna a školní družina (2 místnosti vlevo
od vstupu na nádvoří). Ve vstupní chodbě vlevo
sloužily 2 menší místnosti pro potřeby ZUŠ
Brušperk (na klavír vyučuje p. učitelka Jarmila
Pečonková), místnost vpravo využívá obec jako
obřadní síň. Většinu místností 1. patra využívá
mateřská škola, v malé věžní místnůstce má
sídlo ředitelka MŠ. V rohové místnosti 1. patra
s trámovým stropem se nachází školní jídelna,

ROK 1997
Plynofikace kotelny
Obecní úřad zasílá na Ministerstvo kultury
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2 sousední prostory mají využití jako školní
kuchyně a šatna jídelny. Pouze 1 prostorná
místnost JV křídla je využívána jako třída ZŠ.
Ve druhém patře zámecké budovy se nalézají
zbývající třídy 1. stupně, tělocvična s nářaďovnou a ve věžní místnosti kabinet učitelek
1. stupně školy.

Druhá polovina roku je ve znamení čilého stavebního ruchu. V prosinci pracovníci firmy
Šulák začínají s montáží lešení pro opravu
sgrafitové výzdoby věže, kterou je pověřen
akademický malíř Milan Ressel z Prahy.
Oprava sgrafit věže trvá asi 2 měsíce, probíhá
i oprava oplechování střechy, kamenných
ostění oken a vstupních dveří. Provádí se
odvodnění základů a sanace zdiva věže.
Při závěrečné kolaudaci se jiskří mezi Dr.
Dědkovou a restaurátory. Jádrem sporu je
odstín opravovaných sgrafit, který má podle
odborníků příliš tmavý odstín, neodpovídající originální barevnosti.
Objevuje se smělý návrh zpřístupnit objekt
včetně vyhlídky z ochozu věže.
Tečkou za opravami je spuštění nového
hodinového strojku, díky němuž se opět po
desítkách let daly do chodu ručičky věžních
hodin.
Mgr. Jaromír Chvostek

ROK 1999
Firma Ing. arch. Šonovského provádí zaměření objektu a vypracovává architektonický
záměr rekonstrukce interiéru zámku,
probíhá geodetický a sanační průzkum,
je provedeno odplísnění stavby a statické
posouzení zámku a zámecké věže.
Zaměření objektu je podkladem stavebně-historického průzkumu, vedeného týmem
historiků v čele s Dr. Dědkovou (termín
dokončení r. 2000). Jedná se o první skutečně důkladnou sondu do historie a stavebního vývoje objektu.

Zpravodajství ze zámku
RO schválila dodatek ke smlouvě o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení s f. ELEKTROWIN a.s., Praha 4.
RO schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a právu provést stavbu „Stará Ves n.
O. – odkanalizování obce, II. etapa“ s firmou
Povodí Odry, s. p., Ostrava.
RO rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky
(z 9 firem) zakázky „Most přes Ondřejnicí na
ulici K Mostu“ ve prospěch firmy STRABAG,
a.s., Praha 5.
RO rozhodla o zrušení veřejné zakázky
„Služby projektového manažera, administrátora veřejných zakázek a investičního dozoru
projektu odkanalizování obce, II. etapa
s ohledem na velký rozdíl v nabízených
cenách.
RO schválila doplnění občanské komise o p.
Dagmar Galáskovou s účinností od 1. 1. 2018.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4,
5, 6, 7/2017 (navýšení v příjmech – volby do

PS PČR, ve výdajích – Renesanční den, koncert PSMU, projekt „Zateplení ZŠ“, odkup
vybavení ordinace dětské lékařky, volby do
PS, pečovatelská služba, výstavba autobus.
zastávky na ul. Brušperské, platy zaměstnanců, nákup elektrotříkolky).
ZO schválilo rozpočtové provizorium
obce na I. čtvrtletí roku 2018 a rozpočtový
výhled na r. 2019 (příjmy 68.000.000 Kč,
výdaje 66.806.436 Kč) a na r. 2020 (příjmy
50.000,000 Kč, výdaje 48.806.436 Kč).
ZO schválilo smlouvy o přijetí pozemků
a darování pozemků s MS krajem pro úpravu
vlastnictví chodníků a autobusového zálivu
u prodejny Hruška.
ZO schválilo přísedící Okresního soudu ve
F-M pro období 2018-2022: p. Jiřinu Onderkovou a Mgr. Zdeňka Ševčíka.
ZO schválilo návrh odměn uvolněných i neuvolněných zastupitelů.
ZO schválilo uzavření dohody o provedení
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práce s Mgr. Janou Boháčovou (hudební
doprovod u svatebních obřadů).
ZO schválilo výši stravného při pracovních
cestách členů Zastupitelstva obce.
ZO schválilo vyhlášku č. 1/2017 o komunálních odpadech pro r. 2018 (poplatek 660
Kč/osoba/rok, od poplatku jsou osvobozeni
poplatníci narození v daném kalendářním
roce).
ZO schválilo příspěvek 23 tis. Kč na r. 2017
pro TJ Stará Ves na vypracování studie sportovní haly pro přípravu žádosti o dotaci na
rekonstrukci.
RO schválila rozpočtové opatření č. 7/2017 navýšení výdajů na likvidaci komunálního
odpadu, stočné, odměny členů ZO a povinné
pojištění.
RO schválila smlouvu pro stavbu „Revitalizace Ondřejnice, km 0,000-2,500“ s f. Povodí
Odry, s. p., Moravská Ostrava.
Starosta informoval 22. 12. RO o vypršení
mandátu člena školské rady delegovaného
zřizovatelem pro ZŠ a MŠ Stará Ves n. O.
Bude jmenován na nejbližším jednání ZO
(březen 2018).
RO schválila smlouvu o poskytování poradenství na akci „Stará Ves n. O. – odkanalizování obce II. etapa“ (podání žádosti o dotaci
do 19. 1. 2018) s firmou VALUE ADDED a.s.,
Praha 1.
RO schválila nákupu traktoru u firmy BV –
Technika, a.s., O. - Polanka n. O.
RO schválila hospodaření Obecní knihovny
ve Staré Vsi n. O. a Košatce za r. 2017 a návrh
rozpočtu na r. 2018.
RO schválila prominutí nájmu KD Odra
Mysliveckému sdružení Soutok Košatka
(večírek 13. 1. 2018) a Českému rybářskému
svazu, MO Jistebník (VČS 17. 3. 2018).
RO schválila smlouvu s f. INNOVA Int. s. r.
o., O.-Vítkovice pro podání žádosti na stavbu
hřiště ZŠ u MMR ČR a zajištění administrace
veřejné zakázky.
RO schválila smlouvu s f. DIGIS s.r.o., Ostrava na aktualizaci digitálních map obce.

RO schválila příspěvek 1.000 Kč/měsíc na
pobyt staroveské občanky v Domově Čujkovova, p. o., O.-Zábřeh
RO schválila příspěvek 12 tis. Kč/rok Charitě
F.-M. na 1 občana umístěného v tomto zařízení.
RO schválila smlouvy o převodu pozemků
s MSK, Ostrava na vybudování chodníku
v Košatce n. O.
RO vyhlašuje konkurs na obsazení místa
ředitele ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. s nástupem
od 1. 8. 2018 a pověřuje starostu učinit kroky
k sestavení konkursní komise.
RO vyhlásila výzvu k podání nabídky zakázky
„Víceúčelové hřiště ZŠ Stará Ves n. O.“
Rada obce souhlasí s prominutím nájmu
v Kulturním domě v Košatce.
RO schválila záměr prodeje traktoru Zetor
5245 formou nabídky nejvyšší ceny.
RO schválila smlouvy na technickou pomoc
při stavbě „Zámek ve Staré Vsi n. O.“ s Ing.
arch. Tomášem Šonovským, Ostrava 1.
ZO schválilo rozpočet obce pro r. 2018 - příjmy 46.914.769,00 Kč, výdaje 53.808.077,00
Kč. Příjmy: např. dotace na rozhlas, elektrotříkolku. Výdaje: např. opravu komunikace
v Košatce – radarka, most K Mostu, cyklostezka do Košatky, chodník ul. Brušperská,
PD úpravy mlýnského náhonu, příspěvky
spolkům, chodník na hřbitově…
ZO schválilo dotaci 100.000 Kč pro Festival
Poodří F. Lýska, o.s., KONDOR – skupinu
Stará Ves n. O. 50.000 Kč, TJ Stará Ves n. O.
250.000,- Kč na provoz a 80.000 Kč příspěvek
na mládež.
ZO jmenovalo za členy Školské rady při ZŠ
Stará Ves n. O. ing. Martina Tylečka a p.
Dagmar Galáskovou.
ZO schválilo dar 24 tis. Kč pro Nadační fond
„Pro klidné stáří“ při Domově Čujkovova,
O.-Zábřeh, kde jsou umístěny dvě občanky
Staré Vsi.
ZO schválilo rozšíření priorit obce při realizaci KoPÚ Stará Ves n. O. o přípravu a realizaci staveb cest C22B a C60.
Mgr. Jaromír Chvostek
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Obecní knihovna Stará Ves nad Ondřejnicí
Pravdou je, že v současné době může
knihovna plnit pouze svou nejzákladnější
funkci – půjčování knih. Na akce pro veřejnost,
především pro děti, tak jak bývalo zvykem,
v současné době opravdu nemáme dost místa
a jsme nuceni hledat náhradní řešení. Například tradiční setkání v rámci celostátní akce
Březen měsíc čtenářů s našimi nejmenšími
jsme letos museli přesunout z knihovny do MŠ.
I tak jsme si 5. 3. všichni užili hezké dopoledne
s pohádkami, pohybovými hrami a kreslením,
přestože to samozřejmě není ideální.

Od 7. 2. letošního roku si naši čtenáři zvykají
na „novou“ knihovnu, dočasně přestěhovanou
do budovy zdravotního střediska, kde zůstane
po dobu rekonstrukce zámku.
Stěhování nám zabralo všehovšudy týden,
což nejen mě, ale hlavně čtenáře příjemně
překvapilo. Ráda bych touto cestou poděkovala
všem, kdo se stěhování zúčastnili, především
zaměstnancům obecního úřadu, ale i brigádníkům a žákům sedmé třídy ZŠ.
A jak se nám tady na nové adrese líbí? Jak už
to tak bývá, všechno má své pro a proti. Někomu
se knihovna zdá malá (stávající prostory jsou
oproti předchozím opravdu poněkud stísněné).
To, co ale někteří považují za stísněné, jiným
naopak připadá útulné. A mnozí, obzvláště
senioři, oceňují lepší dostupnost, protože
nemusejí zdolávat schody.

A tak nezbývá než čekat. Stavební práce na
zámku teprve nedávno započaly, takže stěhování zpět je ještě v nedohlednu, ale těšit se na
skutečně novou, krásnou knihovnu můžeme
už teď.
Michaela Daňková, knihovnice

Dodatek redakce: V prostorách plánované knihovny čekala ve zdivu po odkrytí omítek taková
překvapení, že už hotový projekt knihovny bude muset projít dalekosáhlými úpravami a připojená
vizualizace bude muset – k malé radosti architekta - doznat velikých změn.

Vizualizace nových prostor knihovny
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Nové ekologické vozidlo
nům materiálu,
nářadí a osob při
údržbě zeleně
v obci. Díky svým
malým rozměrům
vjede i do míst,
kde se už běžné
stroje se čtyřmi
koly ne vejdou .
Silná konstrukce
a motor s diferenciá lem u možn í
uvézt až 410 kg
nákladu s dojezdem cca 75 k m
na jedno dobití.
Provozní náklady
dle výrobce činí 5 Kč/70 km.

Mnozí z vás si jistě všimli nového vozidla,
které po naší obci tiše popojíždí. Jedná se o pracovní elektrickou tříkolku značky Benycargo,
pořízenou za finanční podpory Státního fondu
životního prostředí ČR na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí.

Tyto parametry zaručují, že nová elektrotříkolka bude cenným pomocníkem při
zajišťování úklidu a údržby zeleně v naší obci.
Slavoj Palička,
předseda komise životního prostředí

Tříkolka je ekologická, nevytváří žádné
výfukové plyny a slouží především k přesu-

Informace o množství vytříděných odpadů
V následujícím přehledu uvádíme výši odměny, kterou naše obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s. za vytříděný odpad z obalů za uplynulé období od 1. 10. do 31. 12. 2017.
Slavoj Palička
Odměna za zajištění zpětného odběru		

13 935,00 Kč

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů:
Papír			
2,939 t			
3 171,77 Kč
Plast			15,223 t			40 769,27 Kč
Sklo			
7,238 t			
7 523,90 Kč
Kovy			
40,743 t			
3 664,56 Kč
Nápojový karton
0,0 t			
0,00 Kč
Odměna celkem (zaokrouhleno)		
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První jubilejní obecní ples
Obecní ples v pátek
19. 1. 2018 byl předposledním podnikem, kterým se
uzavřel jubilejní rok 2017.
Skupina Rexton a cimbálová
muzika Ondřejnica se staraly
o taneční doprovod, obecní
spolky o dobré jídlo a pití.
Písař Radislav uvedl program
s v ystoupením dvou skupin staroveských mažoretek
vedených Janou Staňkovou,
dvě ohnivá vystoupení tanečního k lubu Trend, soubor
Ondřejnica už po 22. hodině
uvedl lechtivé pásmo Karolína, orientální krásu ukázaly
břišní tanečnice, mužná těla
předvedla spartakiádní Poupata a tečku přinesla píseň
Stará Ves je láska má. O velmi
pěknou tombolu se přičinily
na tři desítky místních i přespolních sponzorů – díky za ni!
Slova spokojenosti z různých stran jsou samozřejmě
potěšující, ale jedním dechem
je třeba dodat: za přípravou plesu stojí stovky hodin
příprav, přemýšlení a práce
desítek lidí, kteří jsou ochotni
udělat něco – zdarma! - pro
druhé. Nelze uvést jmenovitě
všechny, ale poděkování patří,
kromě členů kulturní komise,
také místním organizacím
myslivců, florbalistům, rybářům, hasičům, Kondorům
a tělovýchovné jednotě.

Stará Ves je láska má….

Zábava v plném proudu

I d í k y v á m , my s l í m ,
můžeme konstatovat: Ples se
vydařil!
Mgr. Jaromír Chvostek

Bez kvalitní kuchyně by to nešlo
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Ohlédnutí za jubilejním rokem
Čas letí, běží, plyne. Tak uplynul i ten náš
jubilejní rok 2017. Jaký byl, co přinesl, co nám
dal? Upřímně musím přiznat, že především

Musíme však přihlédnout k tomu, že téměř
vše se dělo na bázi dobrovolnosti. Organizátoři
jednotlivých akcí mají bohaté zkušenosti, ale
tak velký, vzájemně propojený program, se dosud
nekonal. A program to byl
opravdu velmi pestrý. Plesy,
bály, větší i malé výstavy,
koncerty, besedy, soutěže,
s o c h a ř s k é s y mp o z iu m ,
obecní slavnosti, folklorní
setkání, sportovní klání. Byl
to rok plný zážitků, který
nadchl řadu staroveských
občanů i návštěvníků Staré
Vsi. Byl to rok, který ukázal,
že Starovjáci umí žít a drží
„pospolu“. Děkuji všem,
kteří přispěli k důstojnému
průběhu oslav, obecnímu
úřadu, všem spolkům i organizacím, především však kolektivu spolupracovníků z kulturní komise.

Obecní slavnosti 2017

spoustu doslova mravenčí práce. Nespočítám ty
hodiny a hodiny práce všech, kteří se podíleli na
přípravě a průběhu oslav. Byla to skvělá týmová
práce. Ne vždy se vše podařilo na výbornou.

Marcela Tylečková,
předsedkyně kulturní komise

Oslavy skončily, můžeme bilancovat
Tak – a už je to definitivně za námi… O co
kráčí? Za námi je rok 2017 – rok jubilejní. Připomněli jsme si v něm krásné výročí: 750 let od
okamžiku, kdy biskup Bruno ze Schaumburka
připojil pečeť a podpis pod listinu, mapující
oblast severu Moravy. Pod listinu, kde poprvé
figuruje název Bruneswerde.

kulturních či sportovních. Každá z nich si
vyžadovala své. Většinou platí, že dobře zorganizovaná akce vypadá navenek jednoduše
a návštěvník většinou ani nezaregistruje, co je
v pozadí. To, co je na první pohled neviditelné,
je spousta práce, za kterou je potřeba všem,
kdo přiložili ruku k dílu, poděkovat. Zůstanou
vzpomínky, ale také pamětní listy, skleničky
a oblíbená trička s logem oslav nebo krásný
kalendář, který si nezaslouží skončit ve sběru.
Přináší totiž náhled do bohaté historie naší obce
za dlouhých 100 let.

Novoroční jízdou jsme 1. ledna s elánem
vstoupili do dlouho očekávaného roku. Symbolický přípitek u zámku odstartoval tento rok
oslav, silvestrovský ohňostroj - a poté s definitivní platností lednový Obecní ples a na něj
navazující Maškarní ples s Hopsalínem - stojí
na jeho konci. Těch 55 týdnů naplnilo více než
šest desítek nejrůznějších akcí společenských,

Věřím, že trvalou připomínkou pro další
generace bude krásná – zatím mladičká – lípa,
slavnostně zasazená do země 27. listopadu 2017.
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Tedy přesně 750 let od státnického
činu biskupa Bruna.

dali se ctí a mohli bychom se bez
studu podívat do očí našim předchůdcům, kteří před půlstoletím
pečlivě připravili oslavy 700.
výročí vzniku Bruneswerde
- tedy naší obce Staré Vsi nad
Ondřejnicí. A myslím, že by
byl potěšen i samotný slovutný
biskup Bruno ze Schauenburku.

Razítko na konci tohoto
článku je symbolické: s definitivní platností zasouváme rok
2017 do zásuvky „bylo“ a stává
se už jen součástí našich vzpomínek a letopiseckých záznamů.
Jsem přesvědčen, že jsme se
s významným jubileem vypořá-

Mgr. Jaromír Chvostek

Biskup Bruno na Obecních slavnostech

Maškarní ples s Hopsalínem

Spolek staroveské historie
Dne 2. 2. 2018 proběhlo první setkání
Spolku staroveské historie. Zakládající členové
a zájemci o staroveskou historii si se zájmem
vyslechli návrh obsahu činnosti a prezentaci
spolku, jehož koncept přednesl dr. Michal
Janošek. Elektronickou prezentaci doplnil
přehledným a vyčerpávajícím komentářem
a se svou profesionální znalostí upozornil na
historické dokumenty, které se mu podařilo
shromáždit. Mezi ně jistě patří kniha Stará Ves
nad Ondřejnicí – dějiny obce a její dominanty
autorů PhDr. Antonína Grůzy a PhDr. Libuše
Dědkové, o jejíž vydání v roce 2013 se značnou
měrou přičinil kronikář a místostarosta obce
Mgr. Jaromír Chvostek. Kniha je stále k dostání
na obecním úřadu.

Debata nad historickými fotografiemi

Michal Janošek také účastníky setkání
poučil o možnostech, kde najít archiválie
o naší obci, matriky a jiné dokumenty týkající

se genealogie staroveských rodů a historického
„Zpravodaje“, který vycházel pod názvem Nové
Cesty v třicátých letech minulého století.
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Dr u há č á st setkání patřila Petru
Straňánkovi a jeho
prezentaci detektorářské činnosti, které
se spolu s Richardem
Košťálem věnuje. Zaujal ukázkami nálezů a hlavně poutavou fotodokumentací
historických událostí
a podnítil přítomné,
aby jmenovitě identifikovali osoby na fotografiích. Prezentoval
i grafický návrh znaku
Spolku staroveské historie a sdružení detektorářů Stará Ves.

Rádi bychom Vás pozvali na 2. setkání Spolku staroveské
historie, které se uskuteční ve čtvrtek 5. 4. v 17:00 v sále hasičské
zbrojnice. Hlavním bodem programu bude povídání o pátrání po
předcích – genealogii, dále pak představení webu spolku a historické
wikipedie. Nebude chybět reportáž o stavu rekonstrukce zámku
a beseda nad fotografiemi. Těšíme se na Vás. www.staraves-no.cz

Toto podvečerní
setkání příznivců historie obce bylo velmi
inspirující a mělo by
být výzvou všem staroveským občanům, kteří se o historické události zajímají a vlastní dochovalou dokumentaci,
aby ji poskytli k obohacení záznamů o historii
Staré Vsi.

Je zapotřebí uchovat zajímavé dokumenty,
které se rychle a nenávratně ztrácejí i pro další
generace.
Alena Ševčíková

Přidejte se k vytváření
encyklopedie staroveské historie
Jistě většina z vás zná otevřenou webovou
encyklopedii Wikipedia (www.wikipedia.org),
kde každý z nás může přispět k rozrůstajícímu
se počtu hesel, fotografií a dalších multimediálních souborů. Stejný systém, kdy na tvorbě
encyklopedie může spolupracovat kdokoliv
z celého světa, jsme připravili také k tématu staroveské historie. Na adrese wiki.staraves-no.cz
je k dispozici webová stránka, kterou v útrobách
pohání přesně to stejné, co klasickou Wikipedii.

či v krabicích ve sklepech se nachází množství
zajímavých dokumentů a fotografií. Pokud se
tyto informace nezaznamenají, budou navždy
ztraceny. Proto bychom vše rádi digitalizovali
a popsali tak, aby i budoucí generace měly vypovídající záznamy o historii naší obce.
Pokud znáte Wikipedii, můžete se směle
pustit do editace okamžitě. Pro vás ostatní je
na webových stránkách k dispozici návod. Na
titulní stránce naleznete vše, co potřebujete.
Prosím, přečtěte si zejména filozifii a pravidla
editace a přidávání obsahu na naší encyklopedii. Při přidávání obsahu pamatujte zejména
na to, že důležitý je také zdroj uváděných

Cílem této encyklopedie je shromáždit
všechny dostupné informace o historii Staré
Vsi, Košatky, případně okolí. Mezi pamětníky
koluje spousta zajímavých příběhů, na půdách
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informací (kdo danou věc a kdy řekl, zda je
událost na fotografii, kde se o ní píše apod.).
Každý nový obsah je cenný, se zdrojem původních informací je ještě cennější.
Prozatím zde není velké množsví obsahu,
naleznete zde však pár ukázkových článků
a několik zajímavých fotografií. Je jen na nás
všech, jak rychle a jak kvalitně bude obsah
přibývat. Pokud uvažujete o vážnější práci na
ecyklopedii, prosíme, abyste si zde vytvořili
uživatelský účet. Usnadní nám to všem práci, jelikož budeme vědět, kdo danou věc napsal nebo
upravil. S encyklopedií je možné se seznámit
také na setkáních Spolku staroveské historie.

Ukázka fotografií ze staroveské historické wikipedie

Neméně nás potěší každá nová fotografie či
pomoc s identifikací osob a událostí na nich.

Zkuste to sami, není to tak složité! Budeme
rádi za každou vloženou větu či upřesnění.

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Zprávy ze staroveské školy
s přáteli a obdarovávání diváků a příznivců láskou a kouzlem blížících se Vánoc.

Vážení přátelé,
zdravím Vás letos poprvé na stránkách Staroveského zpravodaje. Velikonoce jsou letos proti
loňsku brzy. V té době největších křesťanských
svátků si budeme připomínat události křesťanské
liturgie.

Výsledky prospěchu a chování 1. pololetí si
zachovávají svůj standard. Nedošlo k žádným
excesům, nepřidělovali jsme žádné snížené
stupně z chování a pochvaly byly v rovnováze
s důtkami a napomenutími. Rozšířili jsme své
služby o speciální pedagožku a asistenty pedagoga, nadále poskytujeme logopedickou péči
a poradenství vedle řady různých mimoškolních
aktivit.

Letošní nástup jara nás lehce vyprovokoval
k zahrádkářským aktivitám, ale myslím, že
bychom se měli ještě uklidnit – březen, za kamna
vlezem a duben – však to znáte. V každém případě se asi všichni na blížící se jaro těšíme. Všem
nám přeji krásné jaro a potěšení z něj.

Loňský zápis do 1. třídy byl výjimečný,
otevřeli jsme dvě 1. třídy. Letos to vypadá na
jednu. Necháme se překvapit, a to při zápisu až
po Velikonocích, ve čtvrtek 5. dubna. Je to jako
na houpačce – jednou tak, podruhé naopak. Také
zápis do mateřské školy se s novou vyhláškou
posunul, a to na středu 9. května.

To je naprosto přirozený pohled vpřed, ale
je třeba se alespoň chvilku ohlédnout zpět, čeho
jsme dosáhli, co se nám podařilo.
Báječně dopadl společný česko-slovensko-polský adventní koncert tentokrát v kostele
Matky Boží v Twardorzeczce. Když jsme přijížděli, padal sníh. Když hodinový koncert skončil,
vzal si pan probošt slovo. Blaženě se usmíval,
děkoval, chválil a na závěr řekl: „Podívejte se,
zpívali jste tak krásně, že i sluníčko vyšlo.“
Ostatně podrobnější informace jste už jistě
četli na školním webu. Opět nádherné setkání

Za námi je 27. školní ples, letos už plně
v rukou SRPŠ se staronovým názvem: Spolek
rodičů dětí při ZŠ a MŠ. Dřívější termín v době
masopustu se osvědčil a o to byla větší účast
našich farníků. Servis byl na vysoké úrovni.
Nikomu nevadil pátek a hudba Rexton pod
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vedením pana Petra Habernala vytvořila báječnou atmosféru. Všem moc děkuji.

snažíme vytvářet atmosféru vzdělání a atmosféru
pohody, které si vždy všimnou příchozí zvenčí.
Věřím, že to není falešný signál, ale roste zájem
dětí a rodičů krmelínských a někteří žáci se
k nám vrátili i v průběhu tohoto školního roku.

Vedle studijních a pracovních povinností žije
škola také různými projekty, jako jsou „Pernštejni“, skupina šermířů, která žáky interaktivně
v dobových kostýmech a zbroji seznamuje
Všem Vám přeji prožití nádherných, šťasts vybranými historickými obdobími. V sobotu
ných a veselých svátků velikonočních v kruhu
19. 5. se koná tradiční „Jizda kole obila“. My
svých blízkých.
se v těch posledních týdnech jako každoročně
Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy
budeme snažit bezproblémově zvládnout
školní výlety a takové ty
drobnosti. Docházka,
klasifikace, závěrečná
hodnocení a další. O připravovaných projektech
jsem už asi psal, průběžné informace jsou
předkládány pravidelně
na veřejných zasedáních
Zastupitelstva obce. Naší
školy se týká (doufejme)
vybudování jazykové
učebny, výměna střechy a oken a zateplení
pavilonů tzv. nové školy.
K tomu rekonstrukce
a modernizace kuchyně
a kotelny a konečně Vánoční dárek - sestava pedagogů ZŠ
i vybudování většího
sportovního areálu za
školou. Už chybí jen
maličkost – být úspěšní
při podávání žádostí
a získat těch několik
desítek milionů na
realizaci připravených
projektů.
A poslední věty na
závěr. Možná se v dobré
obrací to, o čem jsem
snil - a zvláště nyní,
v době finále své kariéry. Kredit staroveské
školy nikdy neklesnul,
spíše naopak. Všichni se

Fandíme Česku v národních barvách
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Neodešli, jen nás předešli – Miroslav Horníček
První letošní příspěvek musím začít povzdechem jak ten čas letí“. Důvodem je skutečnost, že
muž, na kterého budu vzpomínat, by měl letos
v listopadu 100 let. Přitom tu ještě nedávno byl,
hrál divadlo, psal knihy, vytvářel své koláže,
fotografoval. A byl také režisérem a dramatikem.
A ono to n e d á v n o bylo před patnácti lety.
V únoru 2003 nás Miroslav Horníček, o němž
bude řeč, předešel.

a hlavní protagonista večera už na tom nebyl
zdravotně nejlépe. Špatně chodil, špatně viděl
a já si kladl otázku, jakže asi ten večer zvládne.
No, byl výborný. Vstupem na jeviště neduhy zmizely, anebo neměly šanci na čas vítězit, a diváci
prožili skvělý večer.

S panem Horníčkem jsem se osobně seznámil
na počátku devadesátých let minulého století.
Vezl jsem ho na vysílání Dobrého jitra, které
tehdy uváděl náš společný přítel Tomáš Sláma.
Horníček byl jeho hostem, a protože první
hodina, tedy od pěti do šesti, byla pro jmenovaného příliš brzká, domluvili jsme se s Tomášem,
že pro pana Horníčka do Hradešínské ulice
dojedu tak, aby byl ve studiu v 6:00, a po vysílání
ho zase odvezu. Jen pro upřesnění, hodina vysílání mezi pátou a šestou byla připravena a natočena předem. Ale to byla, vzhledem k Horníčkově
věku, výjimka, jinak se to nedělo. Po vysílání jsme
ještě chvíli poseděli v redakci, zavzpomínali na
spolupráci s Janem Werichem i Semaforem. Řeč
přišla také na ostravské divadélko Pod okapem,
v němž hrál také už zmíněný Tomáš Sláma.
Horníček vzpomínal, že v divadélku jednou
vystupoval a honorář dostal doslova v drobných,
tedy v desetníkách. Kolik jich bylo to už nevěděl,
ale bral to jako dobrou recesi.

Nevím, nakolik je dnešním mladším divákům nebo čtenářům Miroslav Horníček znám,
ale určitě by neměl být zapomenut. Což nám,
starším, nehrozí, protože si ještě pamatujeme
jeho slavné forbíny s Janem Werichem v divadle ABC, jeho proslulé Hovory H v tehdejší
Československé televizi. Z mnoha rolí byla
asi nejslavnější ta z televizního seriálu Byli
jednou dva písaři, kde byl jeho partnerem Jiří
Sovák. Natáčení bylo bohužel poznamenáno
úmrtím Horníčkova syna a právě v této době
se o něj pečlivě staral už zmíněný Lubomír
Lipský. Úspěšná byla také Horníčkova spolupráce s Milošem Kopeckým, najmě jejich hra
Tvrďák aneb Albert, Julius a tma. Byl u první
premiéry v Semaforu, když ve hře Člověk
z půdy hrál hlavní roli spisovatele Sommera.
Proslavil se také uváděním Kinoautomatu,
který se představil na Světové výstavě EXPO
67 v Montrealu. Jeho partnerkou tehdy byla
Zuzka Neubauerová, se kterou jsem se později
sešel v rozhlase. Možná, že si ji pamatujete i z
televizní soutěže Deset stupňů ke zlaté, kterou
svého času uváděla.

Nebylo to setkání poslední, několikrát jsem
se Miroslavem Horníčkem setkal u něj doma,
kde jsem poznal i jeho ženu Bělu. Možná víte,
možná ne, že v domě v Hradešínské ulici v Praze
10, bydlel, a to v prvním poschodí, Lubomír
Lipský, Horníčkovi v přízemí. Naposledy jsem
pana Horníčka viděl v Semaforu, který tehdy
sídlil v podzemí Hudebního divadla v Karlíně.
Byla to malá, ale útulná scéna, kterou bohužel
vytopila známá povodeň natolik, že se Semafor
do Karlínku, jak se prostorám říkalo, už nikdy
nevrátil. Pan Horníček tam tehdy vstupoval
v pořadu vyprávění a šansonů. Chvíli před
představením jsme seděli v divadelním klubu

V redakci Dobrého jitra ČRo, pol. 90. let 20. stol.
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Stejně jako Jiří Sovák, neměl Miroslav Horníček rád slovo bavič, které se v devadesátých
letech minulého století objevilo, a to najmě
v souvislosti s řadou pořadů, které uváděli
například známí herci a jimž se tehdy říkalo
baviči. Přitom zrovna oba zmínění pánové byli
mistry zábavy, opravdu dovedli bavit. Horníček
byl, jak jsem se zmínil v úvodu, mistrem mnoha
řemesel. Miloval češtinu a dovedl si s ní hrát, měl
pro rodnou řeč velký cit a dovedně toho využíval.
Nejen při spolupráci s Janem Werichem a Jiřím
Suchým, ale také v řadě vystoupení. Pamatuji si,
jak v představení v divadle ABC „Žáci darebáci
a kantor Barnabáš“ hovořil o slově observatoř.
Tvrdil, že se má říkat obzervatoř, protože je od
slova obzírati, což odvodit od slova observatoř
nelze. V jedné besedě na dotaz diváka kamže
zmizí tma, když se ve tmavé místnosti rozsvítí,

odpověděl, že nikam, jenom není vidět. Z jeho
literárních prací bych připomněl zejména Dobře
utajené housle, Listy z Provence nebo Klaunovy
rozpravy. Bylo by toho ještě mnoho, co by se
dalo o panu Horníčkovi napsat, ale slova nestačí.
Proto doporučuji zaposlouchat se třeba do
zmíněných forbín, předscén s Janem Werichem,
z nichž mnohé jsou stále aktuální, podívat se na
seriál Byli jednou dva písaři nebo na Hovory H.
To vše a ještě mnohé jiné lze dnes díky záznamové technice uvidět a uslyšet.
Konec pobytu Miroslava Horníčka, držitele
Ceny Thálie, na této planetě nebyl takový, jaký
by si on sám přál. Předešel nás po dlouhé, těžké
nemoci 5. února 2003, v roce, kdy by oslavil
85. narozeniny.
Radoslav Mácha

Velikonoce – tajemství Vzkříšení
tom, co má doopravdy smysl. Co lidé v takových
nebo podobných situacích nejvíce potřebují?

Drazí přátelé z naší Staré Vsi a Košatky,
posílám pozdrav a také přání všeho dobrého
k Velikonocům z fary, kde jsme se mj. rozrostli
o jednoho člena – konkrétně jáhna Václava
Rylka, který pochází z Třanovic a na konci roku
dokončil svá studia v Římě. Biskupem byl pak
přidělen právě do naší farnosti a moc mu přeji,
aby se v celé obci cítil brzo jako doma.

S mladými lidmi, se kterými o tom občas přemýšlíme, často padají řešení typu: mít někoho,
kdo pomůže, mít přátele, mít dobrou rodinu, mít
vytrvalost, nerezignovat, mít víru, že to dobře
dopadne, atd. Všechno to jsou správné odpovědi
a kéž by to tak bylo.
V situacích, kdy člověk stojí tváří v tvář
nesmyslnému utrpení, křivdě, nespravedlnosti
nebo smrti a je bezmocný, potřebuje nejvíce
neztratit víru v sebe, v lidi a mít důvěru v život
a ve vítězství spravedlnosti a dobra.

Když jsem zmínil Velikonoce, které v těchto
dnech prožíváme, napadá mě otázka, zda jde
spíše o svátky radosti nebo více svátky připomínající bolest, kterou kdysi na kříži podstoupil
jakýsi muž jménem Ježíš? Kdybych se ptal na
Vánoce, odpověď by byla jednoznačná. Ale Velikonoce mohou působit (když se díváme na celý
velikonoční příběh, který si připomínají křesťané) rozporuplně. A pravda je opravdu někde
uprostřed. Stejně jako život každého člověka
není jenom samá radost, ale mnohdy zažíváme
i bolestné chvíle, někdy dokonce setkání s tragédiemi, utrpením, nespravedlností, atd.

S touto vírou v život souvisí i slavení Velikonoc. Nejen proto, že Velikonoce se slaví na jaře
a jaro je dobou, kdy je síla života v přírodě snad
nejvíce zřetelná, ale hlavně proto, že si křesťané
připomínají, jak se vůči utrpení a zlu postavil
již zmíněný Ježíš.
Křesťané věří, že utrpení a zlo si my lidé
způsobujeme navzájem. Člověk se ve svobodě
rozhoduje – může dát přednost dobru a životu,
ale může se dobra a života také zřeknout. Proto
existuje utrpení, vraždy a zabíjení a mnohdy

Je těžké setkat se s kritickou životní situací.
V takových často mezních situacích mohou
vyvstávat naléhavé a zásadní životní otázky po
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nevinní lidé trpí důsledky
odvrácení se od dobra a života
druhých lidí.
Křesťané ale také věří, že
Bůh člověka od této zkázy,
kterou může sám sobě způsobit, zachraňuje tím, že se sám
stal právě v Ježíši z Nazareta
člověkem, který trpěl nespravedlností, bolestí a zemřel. Jednak
tím dostává utrpení nesmírnou
hodnotu – Bůh trpí a umírá
s člověkem – jednak tím dává
lidem naději, protože podle víry
křesťanů Ježíš třetího dne vstal
z mrtvých. V Bibli se píše, že jej
třetího dne jeho přátelé viděli, setkal se s nimi
a popřál jim pokoj.

to výstižný obraz o naději, že je možné „otevřít
i dveře, které se zdají být navždy zavřené.“
Mohou to být „dveře“ mezi bohatými a chudými
částmi světa, dveře mezi lidmi, kteří se rozešli,
nebo dveře, kterými lidé „odcházejí ze života“.

Na otázku, zda se to opravdu stalo, můžeme
najít odpověď „jen“ díky víře, protože se to
nedá historicky dokázat. V každém případě je

Pozvánka na prožívání velikonočních svátků:

Bílá sobota
8:30–16:00 možnost k tiché adoraci
v kostele u Božího hrobu
20:00 Slavnost vzkříšení Páně
Po mši sv. hostina na faře

Květná neděle - mše sv. v 10:30

Zelený čtvrtek (připomínka poslední večeře Ježíše)
Mše sv. v 18:00 v kostele
V 19:30 hod. Pesachová večeře (tradiční
večeře v době Ježíše) na faře

Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Mše sv. v 10:30

Velký pátek (připomínka smrti Ježíše na kříži
a jeho pohřbení)
17:30 Pobožnost křížové cesty v kostele
18:00 Velkopáteční obřady
19:00 – 22:00 možnost tiché adorace
u Božího hrobu

Velikonoční pondělí
Mše sv. v 8:00

Pozvánka na další setkání farního společenství:
okolí s pestrým programem pro všechny
generace
24. 6. – pouť sv. Jana Křtitele (mše sv.
v 8 hod. + v 10:30 hod.)
Druhou mši sv. bude celebrovat novokněz
o. Michal Slanina a doprovodí ji sbor
z Lubiny

29. 4. – výročí posvěcení kostela, mše sv.
v 10:30 hod.
12. 5. – poutní mše sv. u kapličky v Košatce
(v 17 hod.)
19. 5. – v 8 hod. mše sv. za naši obec
20. 5. – tradiční svatodušní škvaření
vaječiny v Košatce (odpoledne)
25. 5. – NOC KOSTELŮ – po roční
přestávce obnovená akce v kostele a jeho
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Přeji nám všem, abychom tváří v tvář nesmyslnému utrpení a smrti měli v sobě tu naději, že
pravda, láska, spravedlnost a pokoj mají šanci
zvítězit.

Bolest o Velikonocích připomíná kříž –
symbol všech těch našich „křížů“. Kříž ovšem
nebyl v příběhu Ježíše z Nazareta koncem, ale
jak věří křesťané, Ježíš vstal z mrtvých, a tím
smrt přemohl. Proto kříž není pro křesťany
symbolem smrti, ale symbolem života – radost,
kterou o Velikonocích křesťané slaví.

Krásné prožití Velikonočních svátků
přeje a modlí se za vás o. Jan

Tříkrálová sbírka 2018

14. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 16 obcích
a do ulic vyšlo celkem 119 nadšených „královských“ skupinek s doprovodem.
počet
pokladniček
12

sbírka
2018
81 499

sbírka
2017
71 507

Studénka-Butovice

16

93 671

94 506

Studénka-Nová Horka

2

5 680

5 439

Bartošovice

6

31 277

32 486

Bravantice

4

16 694

11 528

Vyškovice

1

9 722

9 410

Slatina

6

17 965

15 979

Tísek

5

34 301

34 487

Bílov

1

6 984

3 400

Bílovec

18

133 762

110 288

Albrechtičky

6

31 081

28 353

Stará Ves n. O.

15

103 152

94 476

Pustějov

5

35 038

32 107

Mošnov

6

19 934

13 114

Kateřinice

2

17 560

20 448

Petřvald

10

59 318

56 199

Trnávka

2

24 001

24 147

4 499

19 263

obec
Studénka I.

Velké Albrechtice
celkem

2
119

726 138 Kč 677 137 Kč
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Výtěžek Sbírky bude použit na
výstavbu skladu zdravotnických
a kompenzačních pomůcek, dále na
zakoupení a opravu zdravotnických
a kompenzačních pomůcek do půjčovny. Část výtěžku, maximálně 15 %
z vybraných peněz v dané obci, použijeme na finanční podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých
rodin (lyžařský kurz, školní výlet,
tábor, plavecký výcvik apod). Finanční
příspěvek ve výši max. 500,- Kč na dítě
bude vyplacen přímo subjektu, který
aktivitu organizuje. Žádost si můžete
vyzvednout od 1. 3. 2018 přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových
stránkách www.studenka.charita.cz .
35 % vybraných peněz bude použito na celostátní projekty a zahraniční pomoc.
Všem místním koordinátorům,
koledníkům a vedoucím skupinek,
kteří svůj volný čas darovali potřebným, patří velké poděkování. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.
Mgr. Martina Pituchová,
koordinátor sbírky

www.staraves.cz

Historie místní organizace
Českého rybářského svazu Stará Ves n. O.
aneb stručný průvodce našimi kronikami, 1. díl
Hanzlíčka v hostinci „U Prokopa Místeckého“,
aby rokovali o založení rybářského spolku. Zvolili si prozatímní výbor, který vypracoval regule
rybolovu na Ondřejnici.

Vážení spoluobčané,
v tomto miniseriálu bychom Vás chtěli
seznámit s historií našeho rybářského spolku
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Rybáři ve Staré Vsi
n. O. oslaví v příštím roce – tedy v roce 2019 –
už 90 let své existence a v následujících řádcích
se dozvíte, jak naše organizace vznikala a naši
předchůdci postupně budovali zázemí pro chov
a lov ryb v Ondřejnici, Trnávce a rybnících ve
Staré Vsi n. O. a okolí.

Prozatímní výbor byl zvolen ve složení:
p. Hanzlíček – úředník ve výslužbě ze Světlova
p. Alois Polášek – stavební dělník
p. František Nenička – učitel z Krmelína
Návrh stanov byl zaslán okresnímu úřadu
a 29. června 1929 byly stanovy schváleny.

Citujeme z Obecní kroniky:

„Řeka Ondřejnice se linula překrásnou panenskou
krajinou a vytvářela
množství meandrů
a hlubokých, tajemných tůní, zarostlých hustě stromovím a keři. Břehy
vytvářely ideální
podmínky pro úkryt
veškerým živočichům. Proháněli se
zde tloušti, parmy,
pstruzi, ale i úhoři
a ostroretky. Voda
zde byla tak čistá
Staroveští rybáři okolo roku 1910, lovilo se do saků, čeřenů a košů
a průzračná, že bylo
přímo potěšením se
Nato byla svolána ustavující schůze, na které
v ní koupat, či prát prádlo. V mnoha případech
byly předneseny stanovy a dále zvolen výbor
se stávalo, že byla použita jako zdroj pitné vody.
ve složení:
Olomoucký arcibiskup si za svého letního pobytu
na Hukvaldském panství objednával raky z blízké
Předseda:
Jan Hanzlíček
Ondřejnice a platil za ně bukovým dřevem. Řeka
místopředseda:
Alois Polášek st.
byla ideálním předpokladem pro zdroj obživy
jednatel:		
Rudolf Fojtášek
a přímo naváděla ke vzniku jednotného spolku,
porybný:		
Jindřich Polášek
který by využil jejích darů...“
členové:		
Alfons Hložanka,
		Vilém Šrámek,
A tak se dne 15. května 1929 sešli přá		
Alois a Vilém Novobílští
telé rybářství staroveské obce na výzvu pana
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rozvíjet kaprové hospodářství, zájem je rovněž
o pstruhy a jejich vývoj.

Pro celkem 13 členů tohoto spolku byl stanoven poplatek ve výši 60 korun českých na
každého. Výbor vypracoval podle nejlepšího
svědomí plán zvelebení Ondřejnice, včetně její
obsádky. Začalo se postupně s vysazováním
pstruha potočního, úhoře a amerického okounka
pstruhového.

Postupně se v té době začal měnit i vzhled
řeky Ondřejnice. Nejvíce se na těchto změnách
podílela regulace vodního koryta, zejména v naší
obci a v Brušperku. Postupně jsou likvidována
všechna krásná zákoutí, tůně, splávky a křoviny a s tím pochopitelně i úměrně tomu rybí obsádka.

V roce 1930 se výboru podařilo pronajmout
3 rybníčky, které ležely na území obce. Byly to
Fojtův rybník a rybníky v Mikušovém a Javorkovém lese. V těchto lokalitách se začalo s prvními
krůčky při vysazení generačního kapra.

Ve Staré Vsi byly dva jezy, které naváděly
vodu na mlýny. V Brušperku jezy nebyly, jediný
náhon vody byl pod fryčovickým mostem,
který naháněl vodu na valchu, umístěnou na
území Staré Vsi. V Proskovicích byl jez, který
tvořil hranici staroveského spolku. Není bez
zajímavosti, že v dobách po 1. světové válce byl

V roce 1931 se pro nemoc vzdal funkce předsedy pan Hanzlíček a na jeho místo nastoupil pan
Alfons Hložanka, který vykonával tuto funkci
28 roků.
Rybolov se v této
době prováděl společně
za účasti mnoha nadšenců, příznivců a zvědavých spoluobčanů. Po
výlovu byly ryby ihned
zpracovány a nabídnuty všem přátelům za
malý finanční obnos,
který obohatil pokladnu
spolku.

Z dalšího vývoje
naší MO se bohužel
nepodařilo dochovat
žádné dokumenty, za
Ondřejnice roku 1929, Brušperk - „Pod tarasem“
zmínku snad stojí jen
to, že v období druhé
v Brušperku jediný dřevěný most, který byl vždy
světové války se podařilo činnost spolku zachopo větších povodních opravován. Většinou se zde
vat i přesto, že všechny spolky v této době byly
jezdívalo přes brody. Pro pěší zde existovaly dvě
zakázány. Velkou měrou se o to přičinil JUDr.
dřevěné lávky, které byly spojeny ze dvou kmenů
Adolf Polášek z Ostravy, syn občana Poláška
a opatřeny jednoduchým zábradlím. Tyto lávky
ze Staré Vsi.
stály v místech „Cvekového mostu“ a „Ruskové
Stav členské základny:
lávky“. Ve Staré Vsi byly dva mosty, „Neurwitův“
do roku 1940
13 členů
a „Hůrský“, a přes řeku vedlo několik dřevěných
do roku 1943
30 členů
lávek.
do roku 1945
45 členů
Pokračování příště...
do roku 1956
56 členů
Mgr. Vladimír Pavlosek,
předseda MO ČRS Stará Ves n. O.

V roce 1948 došlo k rozšíření revíru o obce
Brušperk a Krmelín. Spolek začal postupně
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LSPT Ondřejnica
Na L ašské m b á l e s e
26. 1. 2018 v proskovické
sokolovně opět plesalo jako
o život. K příjemnému poslechu hrály CM Ondřejnica
a CM Tragač. Jako milého
hosta jsme si pozvali cimbálovou muziku Valašský
Vojvoda z Kozlovic.
Na půlnoc si tanečníci
připravili již tradiční překvapení. Tentokrát jsme cestovali kolem světa a tančili
jsme v rytmech Afričanů,
Eskymáků, Rusů atd. Celé
putování jsme zakončili Lašský bál - půlnoční překvapení
novozélandskou Hakou.
letos dojde ke změně místa konání každoročního
Děkujeme ještě jednou všem našim příznivcům
Zámeckého léta! Tento program se zahraničním
za bohatou účast a vytvoření krásné atmosféry.
hostem se letos 16. června neodehraje kvůli
Už nyní bychom Vás rádi pozvali na naše
opravě staroveského zámku na jeho nádvoří, ale
další akce. Jste srdečně zváni na folklórní festival
výjimečně se přestěhuje do prostor KD Jistebník.
Lašské městečko dne 28. dubna v Brušperku.
Na všechny akce zve Vaše Ondřejnica!
V sobotu 19. května se na Vás budeme těšit na
Staroveských obecních slavnostech. A pozor:
Markéta Šindelová

Ze života Klubu důchodců
Nevím jak vy, ale často slyšíme, že důchodci
mají spoustu volného času. Možná ti, kteří
nechodí k nám do Klubu důchodců. My se totiž
snažíme pro naše členy připravit vždy něco
zábavného nebo poučného. Vy, kteří ten čas
máte, přijďte někdy mezi nás, jen tak, posedět si,
popovídat. Poznat, jak to v klubu chodí. Možná,
že se vám v naší společnosti zalíbí. V krátkosti
se vrátím k tomu, co jsme v posledním období
prožili. S rokem 2017 jsme se rozloučili Silvestrovskou zábavou a ta byla ve znamení mašliček.
Každý účastník zábavy měl za úkol přijít s mašlí.
A tak jsme viděli mašle ve vlasech, na halenkách,
na zápěstí, muži měli mašle místo kravat. Maličkost, ale i taková drobnost nás vždy spojí dohromady. Zpěv, tanec a dobrá nálada pokračovaly až

do společného přípitku s přáním zdraví a štěstí
do nového roku s příslibem, že i nadále se
budeme v pohodě scházet. V lednu jsme se sešli
na naší výroční schůzi. Ohlédli jsme se za tím, co
všechno jsme v loňském roce prožili a domluvili
na tom, čím se budeme zabývat v následujícím
období. Hned v únoru to bylo tradiční pochování
basy, které je velmi oblíbené a navštěvované
nejenom našimi členy. Tentokrát mezi nás
zavítal pan starosta a o. Jan i se svým týmem.
Rozloučení s basou proběhlo tak, jak je již dlouhá
léta zvykem. Kněz Milan Janošek a kostelník
František Hrubeš přistoupili ke splnění svého
úkolu velmi zodpovědně. Jejich vystoupení
jsme ocenili smíchem, veselím a mohutným
potleskem. Zábavu zpestřil netradičně svým
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vystoupením i Miroslav Hložanka.
Ohlédl se za svým 12-letým působením v klubu. Připravil výběr
fotografií z nejúspěšnějších akcí
a jejich promítání znamenitě doplnil vtipnou básničkou. K výborné
zábavě opravdu nic nechybělo.
K tanci i poslechu vyhrávala skupina Zdeňka Janka, kuchařky Marta
Chlebovská a Danka Hrubešová
připravily pohřební guláš na jedničku a nebyla nouze i o trochu
toho ostřejšího moku. Březen, za Pochování basy
kamna vlezem. To říká pranostika.
Pro nás to ale neplatí. Sešli jsme se hned první
středu v měsíci na našem tradičním posezení.
V tomto období k nám již několik let přijíždí
děti z tanečního klubu Trend ze Staré Bělé.
Jsme prvními diváky, kterým představí svá nová
taneční předtančení, se kterými budou vyjíždět
v letošním roce na taneční soutěže. Je úžasné
sledovat, jak jejich výkonnost neustále roste

a hlavně, že to malé tanečnice a tanečníky baví.
Nás také, děkujeme za vystoupení. Mezi námi
je rovněž řada tancechtivých. Proto tak rádi
připravujeme společné zábavy. Tou příští bude ve
středu 4. dubna v hasičské zbrojnici pomlázková
zábava. Srdečně zveme.
Irena Polášková,
předsedkyně klubu

Malý zahrádkářský rádce
Vážení spoluobčané,
končí březen a na tento měsíc platí pranostika:
„V březnu prach, v dubnu bláto – sedlákovi
roste zlato.“
Čemu bychom se měli věnovat na zahrádce
v měsíci březnu?
1) Postupně uvolňujeme mechanickou zimní
ochranu rostlin.
2) V bezmrazých dnech zahájíme předjarní řez
ovocných stromů.
3) Opakujeme postřik proti kadeřavosti broskvoní s odstupem 14 dnů, střídáme měďnaté
a sirnaté přípravky.
4) Do skleníku vysazujeme rané odrůdy salátů
a košťálovin.

3) Zahajujeme postřik ovocných stromů proti
přezimujícím škůdcům. Používáme přípravky
KALYPSO 480 SC, MOSPILAN 20 SP, proti
strupovitosti jabloní a hrušní ošetřujeme 1x
před rašením a po odkvětu přípravky DELAN
700 WDG, DISKUS, BAYCOR, TALENT.
4) Vysazujeme předpěstovanou zeleninu.
5) Záhony česneku – pokud mají ztvrdlý povrch
– rozrušíme.
Květen
„Májová kapka platí za dukát.“
A co nás čeká?
1) Po odkvětu jabloní a hrušní dokončíme ochranu
proti strupovitosti a také proti rzi hruškové.
2) Když začnou opadávat první okvětní lístky
švestky, použijeme přípravky proti pilatce
švestkové – např. KALYPSO 480 SC, stříkat
bychom měli navečer.
3) Vysazujeme okurky nakládačky, rajčata
a papriky po Třech zmrzlých.
Ing. Petr Pelíšek, předseda ZO ČZS

Duben
„Mokrý duben – hojnost ovoce.“
Čemu se věnujeme my, zahrádkáři?
1) Pokračujeme v řezu ovocných stromů.
2) Dokončujeme postřik broskvoní.
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3. ročník Staroveského koštu
Sobotní odpoledne 17. 2. 2018 patřilo už 3. ročníku – můžeme říct, že
už tradičního - Staroveského koštu,
pořádaného místní zahrádkářskou organizací ve spolupráci s Obecním úřadem
ve Staré Vsi. Pro úplnost: soutěžilo se
už počtvrté, protože třem regulérním
ročníkům předcházel pokusný „nultý“
ročník. Soutěžící ze Staré Vsi i blízkého
okolí dodali 48 vzorků pálenek, ženy-kuchařky se nedaly zahanbit a připojily
13 druhů kulinářských výrobků, nad
kterými se sbíhaly sliny. A jak soutěž
dopadla?

Svědomití hodnotitelé

Marcela Tylečková. Je třeba konstatovat, že
veškeré výrobky byly neskutečně vynikající.

V kategorii „Jablko a ostatní pálenky“
zvítězil Vladimír Bujnošek z Fryčovic.

Touto cestou děkuji všem účastníkům soutěže, ať už porotcům či soutěžícím pěstitelům,
výboru ČZS a v neposlední řadě Obecnímu
úřadu ve Staré Vsi n. O. za spolupráci na další
úspěšné akci naší organizace.

V prestižní kategorii „Slivovice“ si ceny za
vítězství odnesl zástupce místních paličů, pan
Václav Polášek.
V samostatné kategorii „Kulinářské
výrobky staroveských žen“ zvítězila paní

Ing. Petr Pelíšek

Vítězové: Václav Polášek, Marcela Tylečková, Vladimír Bujnošek
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Jak se letos dočkat úrody švestek a hrušek
Začíná nám jaro a na zahrádkách je zase
živo, ovšem ožívají nejen rostliny, ale také jejich
škůdci a původci chorob. S nimi se opět vynořuje věčné dilema, jak proti těmto „nepřátelům“
námi pěstovaných rostlin bojovat, případně zda
bojovat vůbec.

století dosud). Stále větší počet těchto invazních
druhů je jedním z důsledků překotné a neustále
se zrychlující globalizace lidské civilizace.
Podobně je tomu u i zavlečených chorob,
kdy naše rostliny nemají zatím žádnou přirozenou obranu vůči těmto novým chorobám
a často nezbývá než chemie a také šlechtění na
odolnost vůči nim. Avšak i použití chemie má
svá negativa. Do přírody a potravních řetězců
se s ní dostávají často cizorodé látky s ve svých
důsledcích neprozkoumanými dopady na
naše zdraví i celé životní prostředí. Chemické
postřiky sice dokážou bezprostředně ochránit
naši úrodu, ale se škůdcem často ničí i jeho predátory, čímž se narušují výše popsané přirozené
regulační mechanizmy v přírodě.

V přírodě existuje určitá biologická rovnováha, která však není úplně stálá, ale v závislosti
na výkyvech počasí probíhá v určitých cyklech.
Příkladně přemnoží-li se v jednom roce nějaký
škůdce, zpravidla silně poškodí porosty hostitelské plodiny. Následně se pak v následujících
letech začnou množit predátoři tohoto škůdce,
až je škůdce postupně téměř potlačen. Následně
se populace těchto predátorů, z důvodu nedostatku potravy, postupně zredukují. Z několika
přeživších škůdců a predátorů pak vznikají
postupně nové prosperující populace.

Cesta z tohoto začarovaného kruhu nebude
jednoduchá. Ono se nám totiž i v případě,
kdy se rozhodneme vůbec nepoužívat chemii,
může stát, jak vyplývá ze současné situace, že
se vlastní zdravé úrody dočkáme v příštích
letech stále méně často a stejně nám nezbude
než si ono „zdravé jablko nebo hrušku“
(často několikrát preventivně, a tak mnohdy
i zbytečně chemicky ošetřené) jít koupit do
supermarketu.

Tyto cykly se po několika letech opakují.
Mnozí jste si možná všimli ve volné přírodě
dubů, které jednou za 4 - 8 let totálně ožerou
housenky obaleče dubového a v srpnu jsou
tyto stromy úplně bez listů. Podobné cykly
probíhají v přírodě u všech rostlin: někdy jsou
nenápadné, bez výrazných projevů, někdy jsou
dobře viditelné. Člověk však svou činností
zasáhl do těchto procesů dvěma výraznými
způsoby:

I přesto si myslím, že snažit se pěstovat
vlastní zeleninu a ovoce má veliký smysl. Jen
tak lze hledat cestu z této tíživé situace. Tu
vidím jen ve vyváženém postupu. V postupném poznání všech těchto přírodních procesů
a jejich podpoře. Ve větší pestrosti našich
záhonů a zahrad. V poznávání vztahu mezi
rostlinami a škůdci. Ve výměně zkušeností
mezi pěstiteli. V důsledném a pravidelném
pozorování námi pěstovaných rostlin. Také se
však v současnosti asi nevyhneme ani použití
chemie. Avšak to by mělo být jen v nezbytných
a signalizovaných případech výskytu patogenu
nebo škůdce, se kterým zatím nelze bojovat
jinak. I přesto však u vlastní sklizně alespoň
víme, čím a kolikrát jsme ji ošetřili.

1. vytvořil velké plochy jednoho druhu rostliny (monokultury), ve kterých dochází k těmto
populačním výkyvům mnohem výrazněji než
v druhově pestré volné přírodě;
2. přivezl z jiných zemí nové škůdce, kteří
zde zatím nemají přirozené nepřátele a jediná
efektivní ochrana proti nim je zatím jen
chemická.
Příroda si sice určitě časem i s těmito
novými druhy dokáže poradit sama, ale stane se
tak, až se u nás rozšíří i jejich přirození nepřátelé. To však může trvat roky i desetiletí (vždyť
s mandelinkou bojujeme od 50. let minulého
24

www.staraves.cz
Nechci však jen popisovat současný stav, ale
pokusím se i konkrétně dvakrát poradit:

a později červeně lemované s drobnými tmavými útvary. Většina nezralých plodů následkem choroby propadává a nedozraje. Původcem této houbové choroby je dvoubytná rez,
což znamená, že pro svůj vývoj potřebuje dva
hostitele. Druhým hostitelem je jalovec čínský
nebo jalovec chvojka. Takže za masívním rozšířením této choroby v posledních letech stojí
současná obliba okrasných zahrad, kde jsou
tyto druhy často vysazovány. Na jaře přechází
infekce z jalovců na hrušně v době jejich květu.
V závěru léta a na podzim se původce rzivosti
vrací zpět na jalovce. K infekcím listů hrušní
dochází především za teplejšího a deštivého
počasí. Rzivost hrušně se může vyskytnout
v lokalitách, kde jsou hrušně a jalovce v blízkosti do 200 metrů. A tak i vy těžko přesvědčíte své sousedy, aby se kvůli našim hruškám
zbavili svých okrasných jalovců. Není-li však
dodržena výše zmíněná izolační vzdálenost
hrušní a jalovců, je pak třeba použít vhodné
fungicidní přípravky na ošetřování hrušní.
Ošetřovat je třeba v době před květem (ve
stadiu růžového poupěte) a krátce po odkvětu
hrušní. Používají se přípravky Mythos 30 SC,
Polyram WG či Talent, které jsou primárně
určeny sice proti strupovitosti, ale mají dobrou
účinnost i na rzivost.

1. Jedním ze škůdců, který se na nás chystá
i letos, je pilatka švestková. Je to drobná muška
šedočerné barvy, 4 - 5 mm velká. Její larvy
vyžírají zárodky pecek již v malém plůdku
ihned po odkvětu. Často můžete pozorovat
opad 4 – 5 mm velkých plodů. Když takový
plod rozříznete, je uvnitř vykousaný, někdy
tam najdete i larvu. Jedna larva vykouše 3- 4
plody. Někdy bývá zničeno až 90 % plodů a přes
bohaté kvetení jich zůstane na stromě 3 týdny
po odkvětu jen několik. Pilatka napadá hlavně
slivoně (švestky, ryngle, mirabelky a jejich
odrůdy). O množství pilatek se přesvědčíte
vyvěšením bílých lepových desek na strom na
týden před kvetením těchto peckovin. V některých letech (kdy není výskyt masivní) stačí
už tyto lepové desky úrodu ochránit (na 1 m3
objemu koruny umisťujeme 1 – 2 desky). Na
základě signalizace je mnohdy nutno provést
při masívním výskytu chemickou ochranu.
Ta se pak provádí, když začínají opadávat bílé
okvětní plátky. V tuto dobu již včely květy
nenavštěvují a pilatky začínají klást vajíčka.
Přípravky: Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC,
Reldan 40 EC, Zolone.

Pilatka švestková, zdroj: vseozahrade.eu

2. Další úpornou chorobou současnosti je
rez hrušňová. Projevuje se tak, že na listech
hrušní se počátkem léta vytvářejí výrazné
skvrny, které jsou z vrchní strany oranžové

Rez hrušňová

Pavel Folta
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SDH Košatka – výroční zpráva
Milí spoluobčané, ráda bych Vás
jménem SDH Košatka provedla uplynulými událostmi minulého roku
hasičského sboru v Košatce.
Na začátek bych ráda zmínila ztrátu
našeho dlouholetého člena, pana
Zdeňka Tylečka, který nás minulý rok
opustil.
Loni jsme uspořádali stavění máje
spolu s již tradičním táborákem, okrskovou soutěž pod záštitou Brušperského okrsku, po které hned následovala
noční soutěž. Dále proběhla každoroční
Muži na soutěži v Tošovicích
soutěž hasičských družstev v požárním
útoku v rámci Moravskoslezské ligy
aby mohla být silnice průjezdná, monitorování
a uspořádali jsme také Hasičský silvestr, který se
vodního toku až po odstranění několika hnízd
letos pro změnu konal v naší hasičárně. Samosršňů v domech našich spoluobčanů.
zřejmě během roku byly prováděny pravidelné
Naší milou povinností bylo předat ocenění
činnosti, jako opravy hasičské techniky, starost
za celoživotní přínos pro náš sbor, panu Radku
o zatravněnou plochu, drobné úpravy hasičské
Ličkovi. Jako kluk bydlel v Trnávce a již v patzbrojnice, opravy auta, ale také zásahy. Od
nácti letech se přihlásil do hasičského sboru.
odstranění uhynulé volavky, odstranění stromů,
V Košatce byl od roku 1972 až do roku 1981
velitelem sboru. Z rodinných důvodů této funkce
zanechal, ale v roce 1990 se opět vrátil, již jako
starosta sboru. Po dlouhých osmnácti letech
svého působení však zanechal, a to ze zdravotních důvodů. Za jeho obětavost, pracovitost a píli
si jej nesmírně vážíme, a proto se oficiálně stal
čestným starostou sboru.
V letošním roce nás čeká: Stavění máje,
Noční soutěž o pohár starosty obce, Denní
soutěž zařazená do kol Moravskoslezské ligy,
Silvestrovský večírek a začátkem příštího roku
chystáme Hasičský ples
Na závěr bych ráda poděkovala všem našim
sponzorům, bez kterých by se spousta aktivit
nemohla vůbec konat. Především děkujeme
Obecnímu úřadu, díky kterému jsme mohli
zafinancovat poháry na noční soutěž a zakoupit
upomínkové předměty k výročí 95. let hasičského sboru.
Sportu zdar!
Sára Sýkorová, SDH Košatka

Předání čestného uznání p. Radovanu Ličkovi
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SPORT
Stolní tenis – Vánoční turnaj
Dne 27. 12. 2017 se uskutečnil v areálu TJ Stará Ves XVI. ročník Vánočního turnaje ve stolním
tenise v soutěži jednotlivců. Do soutěží se přihlásili nejenom účastníci ze Staré Vsi, ale i z okolí
(Brušperk, Fryčovice, Frýdek-Místek, Hať, Kopřivnice, Košatka, Mošnov, Ostrava, Petřvald,
Příbor, Sedlnice, Vlčovice).
Výsledky:

Muži
Počet účastníků: 36
Pořadí nejlepších:
1. Zdeněk Jáchym (Vlčovice)
2. Petr Šín (Příbor)
3. Roman Brabec (Mošnov)

Mládež do 10 let
Počet účastníků: 6
Pořadí nejlepších:
1. Michal Kantor
2. Michal Koval
3. František Pelíšek, Matyáš Jarolím

Při závěrečném hodnocení bych chtěl poděkovat za uskutečnění turnaje TJ Stará Ves a všem
dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravných
a úklidových pracích. Rovněž děkuji p. Ernekerové (Krmelín) za přípravu teplého občerstvení
a především sponzorům turnaje - Obecní úřad
Stará Ves, Cyklosport Martin Přikryl, TJ Stará Ves,
OZO Ostrava, MEVA Ostrava, Pojišťovna Allianz
(p. Matějčková), Vinotéka u Mamuta (p. Kováčová), PROSYK, Letiště Mošnov, ArcelorMittal
Ostrava, JUTO, Kadeřnictví Jana Onderková,
Technosvar, Křup-Křup Mošnov, Prodejna maso
– uzeniny Krmelín - Světlov, Zámecká restaurace
Stará Ves, Hostinec U Mlýna Stará Ves, Hospůdka
u Babek Stará Ves - za věcné ceny.

Mládež 11 – 15 let
Počet účastníků: 11
Pořadí nejlepších:		
1. Antonín Pelíšek
2. Jan Červenka
3. Tomáš Kantor, Vojtěch Kocián
Ženy
Počet účastnic: 15
Pořadí nejlepších:		
1. Dana Wyslychová
2. Petra Varkočová (Ostrava)
3. Eliška Hynečková

Dále chci připomenout, že se někteří naši muži zúčastnili v nedalekém okolí na přelomu
starého a nového roku opět několika turnajů ve stolním tenise s těmito výsledky:
Turnaj v Petřvaldě n. M. (30. 12. 2017)
1. místo
Petr Pělucha
osmifinále Miroslav Šupík
osmifinále Jiří Zeman

Turnaj v Trnávce (20. 1. 2018)
3. místo
Jan Menšík
osmifinále Jiří Zeman
Všem účastníkům bych chtěl poděkovat
za reprezentaci a poblahopřát k úspěchům,
kterých dosáhli.

Turnaj v Mošnově (6. 1. 2018)
čtvrtfinále Jan Menšík
osmifinále Petr Pělucha
osmifinále Daniel Novobílský
osmifinále Jiří Zeman

Zapsal
Jan Menšík
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Vánoční turnaj ve stolním tenise

Kategorie mládež do 10 let

Kategorie mládež 11 až 15 let

Kategorie ženy

Kategorie muži
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Stolní tenis – OB liga Vlčovice
Dvěma dalšími koly pokračovala „OB liga
Vlčovice“ ve stolním tenise. Třetí kolo se konalo
ještě v loňském roce dne 16. 12. 2017 a čtvrté
kolo se konalo již letos dne 17. 2. 2018. Naši
obec reprezentovali ve třetím kole Jan Menšík,
Petr Pělucha, Miroslav Šupík a Jiří Zeman, ve
čtvrtém kole bylo stejné obsazení bez Miroslava
Šupíka. Ve třetím kole bylo celkem 23 účastníků
a ve čtvrtém kole to bylo 27 účastníků. Ve třetím
kole zvítězil Petr Pělucha, Jan Menšík se umístil
na 6. místě, Jiří Zeman na 9. místě a Miroslav
Šupík na 12. místě. Ve čtvrtém kole se umístil

Petr Pělucha na 4. místě, Jan Menšík na 5. místě
a Jiří Zeman na 12. místě. Po čtyřech kolech drží
naši muži umístění pořád v TOP 10: Petr Pělucha
2. místo, Jan Menšík 5. místo, Jiří Zeman 7. místo.
Celkové výsledky jsou vždy vyvěšeny na nástěnce
v restauraci haly TJ Stará Ves.
Do poloviny soutěže chybí už jen 2 kola, které
se uskuteční dne 17. 3. 2018 (5. kolo) a dne 21. 4.
2018 (6. kolo) v Kulturním domě Vlčovice.
Zapsal Jan Menšík

HC Old Village – amatérský hokejový tým

HC Old Village - Ostravar Aréna - po zápase proti HC Asteroids

Před pěti lety se v hlavách několika nadšenců
zrodil nápad založit hokejový tým, který bude
poskládaný ryze z amatérů, kteří si chtějí nejen
zahrát pohodový hokej, zahnat si žízeň, ale
hlavně zažít týmovou spolupráci a adrenalin
hokejových zápasů. Z původního váhavého
bruslení v teplácích se vyvinula plně vyzbrojená
soudržná parta táhnoucí za jeden provaz.

s kluky z ostravské Justiční stráže, se kterými
stále pravidelně hráváme dodnes.
V červnu roku 2016 jsme se rozhodli, že
se přihlásíme do hokejové soutěžě, abychom
porovnali naše dovednosti na soutěžní úrovni
a dali našemu snažení ten pravý sportovní náboj
při honbě za co nejlepším umístěním v tabulce.
Protože jsme chtěli zároveň reprezentovat i naší
obec, rozhodli jsme se pro oficiální název HC
Old Village (HC Stará Ves).

V počátcích týmu byly sehrávány pouze
přátelská utkání s týmem Krmelína a hlavně
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Od začátku sezóny 2016/2017 jsme řádným
družstvem hrající hokejovou ligu známou pod
zkratkou ALOHA (Amatérská Liga Ostravských
Hokejových Aktivistů) www.alohaliga.cz.

porazili a doufáme proto, že přes tohoto soupeře
postoupíme do bojů o medaile.
Sestava týmu HC Old Village je tvořena z valné
většiny z rodáků ze Staré Vsi nad Ondřejnicí:
Brankáři: Tomáš Šulák a Lukáš Musiol
Obrana: Radim Kolek, Mojmír Tomeček, Tomáš
Janošek (A), Tomáš Stružka,
Marek Chrenko (A), Lukáš Hudeček
Útok: Jakub Filip (C), Zdeněk Tyleček ml.,
Martin Kratochvíl,
Radek Kratochvíl, Svatopluk Mácha, Richard
Sýkora, Adam Kolek,
Ondřej Dvořák, Tomáš Hovjacký, Dalibor
Pudich, Milan Zoubek.
Trenér a vedoucí družstva: Zdeněk Tyleček st.

V naší premiérové sezóně 2016/2017 nás
čekalo celkem 16 mistrovských utkání. Počátek
byl především o tom, adaptovat se na tempo
soutěže a úroveň soupeřů. Po první polovině
soutěže jsme drželi průběžné 3. místo. Druhá
polovina sezóny s pořadím zamíchala a náš tým
se umístil po základní části na krásném 5. místě.
Toto umístění nám zajistilo postup do Play off,
kde jsme v prvním kole narazili na tým HC
TiE+O!, se kterým jsme prohráli 1:2 na zápasy
a tím pro nás sezóna skončila. V konečném
pořadí sezóny jsme se umístili na 5. místě z 10
účastníků. Vyhráli hokejisté z Krmelína.

Závěrem bychom tímto chtěli poděkovat
našim sponzorům, kteří nás podporují v naší
činnosti a to zejména firmě TECHNOSVAR a.s.
a společnosti PARADISE, která nabízí služby
v oblasti sportu a volného času.

V letošní sezóně 2017/2018, došlo k rozšíření
počtu týmů a tím i na rozdělení do dvou úrovní
ligy a to na ALOHA a ALOHA+, ve které mohou
hrát i registrovaní hráči. Náš tým, zařazen do ligy
ALOHA, po odehrání základní soutěže skončil
na 4. místě z 10 a v právě probíhajících bojích
play Off vyzýváme HC Legio Ostrava. Tento tým
jsme v obou vzájemných zápasech základní části

Zároveň děkujeme i obecnímu úřadu za
možnost použití obecního znaku na naše dresy.
Za HC Old Village
Jakub Filip a Tomáš Janošek

ACK Stará Ves n. O.
Stará Ves nad Ondřejnicí žila koncem minulého roku cyklistickými akcemi. V říjnu byla
pořádána dvojice cyklokrosových závodů, následně pak Silvestrovský cyklokros, na který navazovala novoroční jízda.
Cyklokrosových závodů pořádaných ve dnech 21.–22. 10.
2018 se zúčastnilo v obou dnech
na 250 závodníků z Česka, Polska a Slovenska. Závody byly
součástí Českého poháru Masters a zároveň v sobotu se
závodilo o tituly krajských přeborníků. Součástí obou závodů
byly také náborové závody, na
start toho sobotního se postavilo
22 nejmladších cyklistů! Silvestrovský cyklokros, který se jel za
extrémně blátivého počasí, přilákal na 80 závodníků, kteří měli
Staroveský cyklokros 21. 10. 2017, kategorie nábor po startu
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Vladimír Mikšaník, 1. místo ČP v cyklokrosu Uničov

chuť si zasportovat v extrémních podmínkách,
které vůbec neodpovídaly datu konání závodu.
Den před závodem byla trať zmrzlá a pokrytá
lehkou sněhovou pokrývkou, přes noc začala
obleva a trať se změnila.

kategoriích nás reprezentovali Jakub Havrlant
a Šimon Milota v kadetech a Marek Majdanics
s Jakubem Sasínem v žácích. Dále pak Natálie
Mikšaníková v kategorii žákyň a další začínající
cyklisté.

Cyklokrosová sezóna byla pro domácí závodníky celkově úspěšná. Především Vladimír Mikšaník v kategorii juniorů zajížděl hezké výsledky
na Českých pohárech v cyklokrosu, podařilo se
mu dokonce dva závody Českého poháru vyhrát
(Veselí nad Lužnicí a Uničov). V celkovém
hodnocení se umístil na 5. místě. V kategorii
juniorů bojoval také Erik Vávra, jehož výsledky
měly vzestupnou tendenci, ale zastavilo ho
zranění na závodě Českého poháru v Čáslavi
a předčasně ukončil cyklokrosovou sezónu.
V kategorii žen předváděla stabilní výsledky
Katka Mudříková, která zajela nejlépe osmá
na Českém poháru v Milovicích. V mladších

Přes zimu jsme se připravovali na novou
sezónu, která odstartuje první dubnový víkend.
Absolvovali jsme lednové soustředění v Jeseníkách, kde probíhala příprava na běžkách
a následně pak v březnu dvě soustředění na
jižním slovensku.
Staroveští cyklisté by měli v nové sezóně
absolvovat pestrý závodní program, kde hlavní
zaměření bude na Český pohár v silniční cyklistice, mistrovství České republiky a etapové závody.
Aktuality z chodu oddílu naleznete na internetových stránkách www.ackstaraves.cz.
Karel Nepraš
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Národní házená

Zimní halová sezóna 2017/2018
I národní házená, sport ryze amatérský,
se pomalu stává sportem, který se hraje celoročně. A na tom má zásluhu i náš oddíl, který
každoročně pořádá s pověřením Severomoravské oblastní komise SNH a celostátního
Svazu národní házené turnaje Zimního halového přeboru (ZHP) a Zimní ligy mládeže
(ZLM).

Starší žačky odehrály jen 1. část v naší hale,
kde skončily na 2. místě za Chropyní. Měly tak
šanci na postup na ZHM. Bohužel chřipková
epidemie byla proti. K druhé části do Troubek
žačky neodjely.

Halovou sezonu zahájil tradiční domácí
turnaj „starých gard“ 2. 12. 2017. Účastnila se
družstva SK Studénka, TJ Žatec, Sokol Albrechtičky, Sokol Krčin a TJ Stará Ves. Naši „hoši“ se
neztratili a obsadili pěkné 2. místo:

Dorostenci v základním kole (turnaj v Pustějově) obsadili za Studénkou 2. místo. Ve čtvrtfinále, které se hrálo 11. 2. 2018 opět v Pustějově,
obsadili 5. místo. Na výsledku se projevila
částečně chřipková epidemie, kdy 5 dorostenců
doplnili 3 starší žáci.

1.
2.
3.
4.
5.

Starší žáci v obou turnajích obsadili 6. místo.
Dorostenci a dorostenky se zúčastnili ZLM.

Studénka
Stará Ves
Abrechtičky
Krčín
Žatec

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sestava našeho týmu byla už hodně „omlazená“ a tvořili ji: Petr Dvorský, Zdeněk Hýl - Petr
Franc, Zbyněk Čech, Robert Bernát, Jan Dorotík,
Daniel Vrána – Tomáš Nusko, Radim Hyneček,
Pavel Vaněk, Jiljí Palička, Milan Tyleček, David
Hyneček.

Studénka
Ostopovice
1. NH Brno
KNH MS Brno
Stará Ves
Svinov

Přesto si naši dorostenci v semifinále 25. 2.
2018 opět v Pustějově zahráli. Odhlásilo se
družstvo Řevnic, a tak jsme dostali šanci. Ani
v obvyklé sestavě jsme na soupeře nestačili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stejně úspěšný byl i vánoční turnaj na Štěpána 26. 12. 1917, kdy účastníci (celkem asi 40
sportovců všech kategorií věkových i váhových)
sestavili 4 družstva z registrovaných i neregistrovaných hráčů. Akce byla (dle vyjádření
zúčastněných) hodnocena kladně.

Studénka
Ostopovice
1. NH Brno
Krčín
KNH MS Brno
Stará Ves

Družstva na 1. – 3. místě postoupila do finále
ZLM.

ZHP se hraje turnajově 2x, jednou v Troubkách u Přerova a jednou v naší hale. Je určen pro
družstva naší oblasti v kategoriích žactva.

Dorostenky byly daleko úspěšnější. V Brně
27. 1. 2018 obsadily v semifinále (v jeho 1. části)
2. místo za Krčínem. V naší hale 24. 2. 2018
turnaj dokonce vyhrály. Celkové pořadí:

Naše mladší žačky překvapivě vyhrály oba
dva turnaje a postoupily na Zimní halové mistrovství, které se hrálo 17. 3. 2018 v Plzni–Bolevci.

1.
2.
3.
4.
5.

Mladší žáci hráli oba dva turnaje stejně
jako oficiální soutěž bez nároku na postup. Pro
ně to byla hlavně příprava na jarní část sezóny
2017/2018.
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Stará Ves
Krčín
Draken Brno
Vracov
Osek
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Postoupily tak do finále ZLM, které se hraje
30. – 31. 3. 2018 v Plzni–Bolevci.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ženy a muži hráli Český pohár.
Muži v základním kole 13. 1. 2018 v Pustějově obsadili 2. místo a společně se Studénkou
postoupili do čtvrtfinále, které se hrálo v Troubkách 17. 1. 2018.

Krčín
Stará Ves
Pustějov
Svinov
Vracov
Draken Brno

V Náchodě se naše děvčata utkala s ligovou
Dobruškou (11:21) a Krčínem (11:13). Porazila
druholigové Opatovice (15:5) a skončila na
3. (tedy nepostupovém) místě.

Tento turnaj jsme vyhráli. Porazili jsme
ligová družstva Rokytnice, Vítkovic i Veselí nad
Moravou. Opět se Studénkou jsme postoupili
do semifinále v Pustějově 4. 3. 2018. Tam jsme
bohužel nestačili na ligové Opatovice, Krčín ani
Studénku a skončili jsme na 4. místě. Tím pro
nás cesta Českým pohárem skončila. Pro naše
mladé družstvo to byla dobrá škola.

1.
2.
3.
4.

Dobruška
Krčín		
Stará Ves
Opatovice

6 b.
4 b.
2 b.
0 b.

Jarní sezóna, pokud nám to dovolí počasí, by
měla začít 7. 4. 2018 ligovým utkáním našich žen
proti Sokolu Tymákov.

Družstvo žen ve čtvrtfinále Českého poháru
v Pustějově skončilo na 2. místě a společně
s Krčínem postoupilo do semifinále, které se
konalo 11. 3. 2018 v Náchodě:

Přijďte na jaře povzbudit naše družstva!
Za výbor oddílu Rostislav Horkel st.

Mladší žačky postoupily do finále ZHP
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Poděkování
Obecní úřad ve Staré Vsi n. O. vyslovuje jménem všech občanů
poděkování našim obětavým spoluobčanům:
panu Daliboru Lednickému, nar. 1961, který dne 14. 10. 2017 převzal ocenění Českého
červeného kříže - zlatý kříž I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů krve,
panu Přemyslu Poláškoví, nar. 1977, který dne 22. 5. 2017 obdržel ocenění Českého červeného kříže - zlatý kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve,
poděkování si zaslouží také pánové Pavol Franek (nar. 1970) a Martin Janečka (nar. 1972),
kteří dne 11. 9. 2017 obdrželi ocenění Českého červeného kříže - zlatou medaili prof.
MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.

Oznámení
Projekt:

ZÁMEK VE STARÉ VSI NAD ONDŘEJNICÍ - STAVEBNÍ
ÚPRAVY II.
je spolufinancován Evropskou unií.

generováno 1:2, tiskněte na 200%

Rekonstrukce renesančního zámku a jeho zpřístupnění návštěvníkům
a obyvatelům obce.
Položení nové střešní krytiny, obnova původní střešní báně zničené roku
1945, oprava renesančních sgrafit na venkovní fasádě, rekonstrukce
interiérů objektu zámku a revitalizace zámecké zahrady.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Název projektu:
Poskytovatel dotace:
Program:
Registrační číslo:
Výše celkových nákladů:
Výše poskytnuté dotace:
Termín zahájení:
Termín dokončení:

Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí - stavební úpravy II.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Integrovaný regionální operační program
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000358
32.547.325,00 Kč
29.292.592,50 Kč
2017
2019
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Lesní mateřská škola Mraveniště
739 669 345 případně emailem skolkamraveniste@
email.cz

ve Staré Vsi nad Ondřejnicí nabízí celodenní
předškolní vzdělávání pro děti od tří let a také
příměstské tábory během letních prázdnin. Lesní
školka Mraveniště vznikla z přesvědčení, že jako
rodiče, chceme dětem umožnit vyrůstat společně
s přírodou a nabídnout dětem nevyčerpatelné
množství podnětů pro různorodou činnost.
Základním principem je pobyt venku, respektující
partnerský přístup a aktivní spolupráce s rodiči.

V sobotu 21.4.2018 od 15 hodin bychom Vás
rádi pozvali na oslavu 2. narozenin Mraveniště
a s tím i spojený den otevřených dveří. Těšíme
se na Vás.

Podporujeme komunitní život, rodinu, vztahy
mezi jednotlivými rodinnými generacemi a respekt
mezi nimi navzájem. Také je nám blízký zdravý
životní styl, ochrana přírody, krajiny a životního
prostředí.
Veškeré informace naleznete na webových
stránkách www.skolkamraveniste.cz nebo kontaktujte koordinátorku Terezu Hudečkovou na tel.

Podílejte se s námi na tvorbě kalendáře na rok 2019!
téma: Stará Ves a Košatka ze vzduchu
Prosíme všechny milovníky fotografií a létání, aby příspěli do sbírky fotografií.

Více informací na
goo.gl/3yq2ER
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Pozvánky
Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
zve všechny občany na 19. ročník

OBECNÍCH SLAVNOSTÍ
které se konají 18. a 19. května 2018
Pátek 18. května: Koncert pěveckých sborů v kostele sv. Jana Křtitele
Sobota 19. června: „Jizda kole obila“, vystoupení na pódiu u zámku

Festival Poodří Františka Lýska 2018,
15. ročník
26. května – Jistebník:
Náves jistebnických zpěváčků, 14.30 hod.,
sál KD Jistebník, 15.00 hod., koncert pěveckých
sborů

27. dubna – Ostrava-Proskovice:
Zahájení festivalu, 9.30 hod. v ZŠ,
koncert pěveckých sborů, folklorní vystoupení
28. dubna – Ostrava-Proskovice:
Festivalové odpoledne, 14.00 hod.
restaurace u Psoty,
folklorní vystoupení

15. června – Jistebník:
Folklorní večer, sál KD Jistebník 18.00 hod.,
folklorní vystoupení, zahraniční soubor
Compañía Mexicana de Danza Folklórica,
beseda u cimbálu

18. května – Stará Ves n.O.:
Koncert pěveckých sborů, 18.00 hod.,
kostel sv. Jana Křtitele

DOPROVODNÉ AKCE:
21. dubna: Pochod krajem Jistebnických
zpěváčků

19. května – Stará Ves n.O.:
Folklorní vystoupení v rámci Obecních slavností

Další informace o festivalu najdete na: www.festival-poodri.cz.
Srdečně zveme na všechny akce.
36

www.staraves.cz

U příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky a 73. výročí osvobození se naše obec
zapojí do projektu „Bojovou cestou 1. československé samostatné tankové brigády“.
V pondělí 30. dubna se v naší obci představí vojenská historická vozidla jako legendární tank
T-34, obrněná vozidla i motocykly.
O programu projektu vás budeme informovat.

Flétnohraní 2018
Už 4. ročník Zámeckého flétnohraní se pod patronací Spolku Jožky Matěje letos uskuteční
v neděli 27. května. Z důvodu rekonstrukce staroveského zámku se výjimečně uchýlíme do prostor
ZUŠ Jožky Matěje v Brušperku. Přijďte si s námi opět zahrát nebo se teprve seznámit se zobcovou
flétnou. Kurzu se mohou zúčastnit děti od 7 let, dále je věkově neomezen. Těšíme se na společné
muzicírování ve skupinách pod vedením Petra Habernala, Jany Hýlové a Martina Lisického. Akce
vyvrcholí závěrečným koncertem v 16.00 hodin v sále ZUŠ.
Pokud budete mít zájem se tohoto kurzu zúčastnit, je možné si stáhnout přihlášku na stránkách
www.spolekjm.cz a poslat s případnými dotazy na jana.hylova@gmail.com.
Jana Hýlová
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Organizace KONDOR
skupina Stará Ves
adresa U Dubu 643, 739 23 Stará Ves n/O
pořádá

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
který se koná ve Vítkově – Podhradí, v údolí řeky Moravice
Termín konání

Počet dnů

Věk dětí

Cena

I. turnus

30.6. - 14.7.2018

15

8-15 let

3.770,- Kč

II. turnus

14.7. - 28.7.2018

15

7-15 let

3.780,- Kč

III. turnus

28.7. - 11.8.2018

15

8-15 let

3.775,- Kč

www.kondorsv.com
Ubytování účastníků je zajištěno ve stanech typu
OSADA (dvoulůžkový stan s dřevěnou podsadou ve
výšce cca 20 cm nad zemí). Pro pokročilejší táborníky je
připravena možnost spaní v tee-pee.
Stravování je zajištěno v zastřešené jídelně 5x denně
včetně předepsaného pitného režimu. Děti se formou
služeb podílejí na přípravě jídla.
Hygiena:
sprcha s teplou vodou, umývárna, dřevěné WC.
Maximální počet účastníků je 55 dětí. Přednost pro
všechny turnusy mají členové skupiny KONDOR.
U přihlášených bude přihlíženo k sourozeneckým
vztahům.
Program jednotlivých turnusů je spojen do různých témat
a je zaměřen na osvojení základů táboření, turistiku
a pobyt v přírodě. Je zde možnost nejrůznějšího
sportovního vyžití: kopaná, volejbal, nohejbal, baseball,
stolní tenis, ringo, vodní sporty.

Bližší informace popř. závazné přihlášky obdržíte:
I. turnus:

David Ulrich
Lenka Hovorková

tel. 739
tel. 603

314 113
944 246

daves33@seznam.cz
lenka.hovorkova@centrum.cz

II. turnus:

Petr Mácha
Adam Šeděnka

tel. 734
tel. 731

419 041
444 347

peta.macha@gmail.com
adamsedenka@centrum.cz

III. turnus:

Matěj Trepáč

tel. 732 339 863

38

mates.trepac@seznam.cz
nebo také na www.kondorsv.com
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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Zakázkové krejčovství
k j
Nabízím zakázkové šití dámských oděvů
na míru:
- kostýmky
- kalhoty
- sukně
- halenky
- společenské šaty
- svatební šaty
Opravy a úpravy dámských i pánských oděvů.
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Kontakt:
Šárka Kopcová
73924 Krmelín, Vilová 518,
IČO: 06736220
Tel: 604 268 039
Email: s.kopcova@seznam.cz

SStaroveský zpravodaj
KONTAKT:
Fryčovická 943,
Brušperk 739 44

(+420) 731 148 652
www.stavebniny-velman.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
po - pá 7:00 - 17:00
so
7:00 - 13:00

• Poradenství a cenové kalkulace ZDARMA
• Vlastní doprava
• Suché uhlí ,dřevěné brikety, pelety
• Výměna propanbutanových lahví
• Prodej kompletního stavebního
materiálu a sypkých směsí
• Vodovodní baterie, kanalizace, elektro materiál
• 7000 položek skladem
• Barvy laky

SLEVOVÉ KUPÓNY SLEVOVÉ KUPÓNY SLEVOVÉ KUPÓNY SLEVOVÉ KUPÓNY

1. SLEVOVÝ KUPÓN
Hydroizolační asfaltový pás V60S35

původně 454,-

399,-

2. SLEVOVÝ KUPÓN

3. SLEVOVÝ KUPÓN

Norgips sadrokarton bílý
původně 110,-

Hloubková penetrace

99,-

cena s kupónem

cena s kupónem

4. SLEVOVÝ KUPÓN

5. SLEVOVÝ KUPÓN

*Max.odběr 10ks/kupón/os./den

Betonový obrubník 100/20/5 přírodní

původně 36,-

32,cena s kupónem
*bez omezení množství

15 % SLEVA

*Max.odběr 10ks/kupón/os./den

*Max.odběr 10ks/kupón/os./den

Supermalba 15 + 3 kg

254,cena s kupónem
*Max.odběr 10ks/kupón/os./den
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6. SLEVOVÝ KUPÓN
Zednické a ruční nářadí

15 % SLEVA

*Max.odběr 10ks/kupón/os./den

www.staraves.cz

PRO ŽIVOT BEZ BOLESTI - V PÉČI FYZIOTERAPEUTA
Mgr. Tereza Řeřichová

V BRUŠPERKU NA NÁMĚSTÍ

ŘEŠÍME BOLESTI ZAD / BOLESTI HLAVY A KRKU / BOLESTI PAT, LOKTŮ A
RAMEN / POÚRAZOVÉ STAVY / VADNÉ DRŽENÍ TĚLA
FYZIOMASÁŽ / TEJPOVÁNÍ / BEZBOLESTNÉ MOBILISACE S POHYBEM/
ELEKTROTERAPIE / INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ/SKUPINOVÉ CVIČENÍ
PŘÍMÁ PLATBA (200.- Kč 30 min.) / KRÁTKÁ ČEKACÍ DOBA

OBJEDNÁVEJTE NA 773 232 803
Pracujeme v režimu masérských, rekondičních a regeneračních služeb – nemáme smlouvu
se zdravotními pojišťovnami !

------------------------------Kontakt do peněženky ------------------------------------------ Pohybová ambulance, K Náměstí 26, Brušperk (naproti Teta drogerie)
- Tel.: 773 232 803
- www.pohybova-ambulance.com
- Péče fyzioterapeuta bez čekání v okamžiku, kdy ji
potřebujete!
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Aelia duty free

Váš životopis posílejte na e-mail: jobs@lagardere-tr.cz
Životopis s Více
fotografií
posílejte
na e-mail: j.hruby@lagardere-tr.cz
informací
na: www.aelia.cz
- kariéra

Na Letišti Ostrava

Duty free obchody na letišti Václava Havla v Praze

 čištění koberců a sedacích souprav
 půjčování stroje Kärcher
 mytí oken

KDE?

VÁM NABÍZÍ

Mzda až 23 500 CZK

Kocourek Josef

ASISTENTA/KU
Asistenta/kuPRODEJE
prodeje

Hledáme

jako

CHCEME
TOPVÁS
letní brigáda?

SStaroveský zpravodaj
NEBYTOVÉ
PROSTORY
K PRONÁJMU

40 m2

Tel.: 732 829 109
Stará Ves nad Ondřejnicí

Kontakt:

mobil: 606 363 300
mobil: 731 490 561

www.staraves.cz

Prodejna a servis zahradní techniky
Autorizovaný servis značek Husqvarna, GARDENA a McCULLOCH
Pozáruční servis zahradní a lesní techniky všech značek
Prodej robotických sekaček Automower včetně instalace
Prodej zavlažovacích systémů Gardena včetně realizace

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA HUSQVARNA PROFI DEN,
KTERÝ SE KONÁ 16.5.2018 OD 10 DO 16 HODIN V MÍSTĚ NAŠÍ
PRODEJNY
KONTAKT:

PEMIRA CZ s.r.o.
Mitrovická 90/331 (areál Autodoprava Kokeš)
724 00 Ostrava – Nová Bělá
www.pemiracz.dealer-husqvarna.cz, mobil 732 590 967
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SStaroveský zpravodaj

Vila Kelstká růže
Drahomír Sýkora
Cvočkařská 286/1, 268 01 Hořovice
IČ: 02523485
__________________________________________
Máte v plánu strávit dovolenou v České republice?
Chtěli byste navštívit hrad Žebrák, Točník, Valdek,
CHKO Brdy, hrad Karlštejn, Křivoklát, zámek Zbiroh,
Dobříš, města Plzeň, Prahu nebo další zajímavá
místa? Všechna tato místa jsou velmi dobře
dostupná autem, autobusem a vlakem (do 50 km)
z Hořovic, okr. Beroun. Právě pro Vás je aktuální
naše nabídka na rezervaci týdenních prázdninových
pobytů (so-so) a ubytování v naší Vile Keltská
růže Hořovice ve volném dvoulůžkovém a
třílůžkovém pokoji, s přistýlkami až pro 6 osob,
samostatná koupelna se sprchou a WC, TV SAT,
WI-FI, vybavená kuchyňka s mikrovlnkou, lednicí a
jídelnou, ručníky, osušky, káva a čaj zdarma.
Možnost snídaně.
Informace: www.horovice-ubytovani.cz

PŘIJMEME PRODAVAČKU DO
MALÉ PRODEJNY
MASO - UZENINY, POTRAVINY
KRMELÍN SVĚTLOV

Telefonické objednávky přijímá Marcela Flídrová na
tel. č. 603 964 553 nebo
na e-mailu na horovice-ubytovani@seznam.cz.
Jste vítáni.
Drahomír Sýkora

724 118 072
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Sladké vítání jara

Beseda o čokoládě

Setkání komisí při OÚ

Volby prezidenta republiky - košatecká komise

Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi
a Košatce ve 2. čtvrtletí roku 2018
DATUM

AKCE

MÍSTO

POŘADATEL

4. 4. 2018

Pomlázková zábava

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

5. 4. 2018

Setkání Spolku staroveské historie

Hasičská zbrojnice

Spolek st. historie

7. 4. 2018

Jarní toulání s Kondorem

St. Ves a okolí

Kondor St. Ves

14. 4. 2018

VientoMarero duo – koncert

Kostel sv. Jana Křtitele

Kulturní komise, ZUŠ,
pobočka St. Ves

21. 4. 2018

Pochod Jistebnických zpěváčků

St. Ves, Proskovice,
Jistebník

FPFL

30. 4. 2018

Stavění máje

Hasičská zbrojnice

SDH Stará Ves

30. 4. 2018

Stavění máje

Volnočasový areál

SDH Košatka

10. 5. 2018

Oslava Dne matek

Hasičská zbrojnice

KD, SPOZ, KK

12. 5. 2018

Pouť v Košatce

Kaplička sv. Vendelína

Farnost Stará Ves

18. 5. 2018

Koncert pěveckých sborů

Kostel sv. Jana Křtitele

FPFL

19. 5. 2018

Staroveské obecní slavnosti

Zámecký park

Obec Stará Ves, FPFL

23. 5. 2018

Zájezd

Valašské Meziříčí

Klub důchodců

25. 5. 2018

Noc kostelů

Kostel sv. Jana Křtitele

Farnost St. Ves

27. 5. 2018

Zámecké flétnohraní

ZUŠ Brušperk

Spolek Jožky Matěje

Červen

Dětský den spolků

Dětské hřiště u TJ

Starovjáček, TJ, SDH,
Kondor

Červen

Setkání Spolku staroveské historie

Hasičská zbrojnice

Spolek st. historie

Škvaření vaječiny

Hasičská zbojnice

Klub důchodců

Pouť sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

Farnost Stará Ves

6. 6. 2018
24. 6. 2018

Aktuální informace naleznete vždy na
http://www.staraves.cz/index.php?www=kultura
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