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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

u příležitosti Vánoc popřát, abyste si mohli říct,
že ten rok letošní byl „fajny a pěkny“ a do roku
nového Vám přeji hodně zdraví, štěstí, rodinné
pohody nejen ve svém domově, ale i v našem
společném domově, v naší krásné obci.

blíží se konec jubilejního roku 750 let založení obce a já již dvacátý rok připravuji vánoční
blahopřání. Přemýšlel jsem, proč vlastně máme
nějaká výročí, svátky. Je to jednoduché: kdyby
nebyly oslavy, ani bychom se nezamysleli.
Nezamysleli nad tím, jak život rychle utíká,
nevychutnali bychom si příjemné vzpomínky
a nepřipomenuli si, že na ty nehezké chceme
rychle zapomenout. Chtěl bych Vám všem

A jak jsem v úvodu psal o těch různých
výročích, víte, že příští rok je zase jubilejní?
Oslavíme 100 let vzniku Československa.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Starosta informuje
Kanalizace II. etapa

Oznámení:

V polovině listopadu byla podána na speciálním stavebním úřadě žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Kanalizace Stará
Ves n. O. – II. etapa“. Tento krok je nezbytnou
podmínkou pro podání žádosti v rámci evropských dotací Operačního programu Životní
prostředí. Termín ukončení příjmu žádostí je
v lednu 2018. Pokud budeme optimisti, mohlo
by se možná začít stavět v roce 2019.

Na základě rozhodnutí Rady obce Stará
Ves n. O. byla v souladu s platnou legislativou schválena cena stočného s účinností od 1. 1. 2018 takto:
voda odvedená (stočné):
31,86 Kč/m3 bez DPH
36,64 Kč/m3 vč. 15 % DPH

Další připravované investice
– současný stav

326/2000 Sb. Jelikož v poslední době dochází
k velké fluktuaci zaměstnanců pošt, o speciálních doručovacích službách ani nemluvě,
chtěl bych Vás vyzvat, abyste si zkontrolovali
označení Vaší nemovitosti a případně si doplnili
chybějící číslo popisné. Jelikož obec nestanovila
parametry tabulky, je její výběr jen na Vás.
Náklad na pořízení označení je jistě mnohem
menší, než „hrozící sankce 10 tis. Kč“.

Cyklostezka Stará Ves n. O. (Hůrka) – Košatka
I. etapa, předpoklad realizace na jaře 2018.
Chodníky Košatka – podaná žádost na vydání
územního rozhodnutí.
Školní hřiště – podaná žádost na územní
rozhodnutí.
Lávka na ulici K Mostu – realizace 2018.

Tak už to začne

Máte označen dům tabulkou
s číslem popisným?

Dne 7. 11. 2017 byla podepsána smlouva
s firmou MORYS na rekonstrukci zámku
v hodnotě 38.413.670 Kč bez DPH. Znamená
to, že bezprostředně po Novém roce budou
zahájeny práce spočívající ve výměně střechy,
osazení střešní báně, výměně oken a dveří,
do obřadní síně bude doplněna klimatizace.
Rekonstrukcí projde rovněž celé 1. patro,
kde budou místnosti pro budoucí knihovnu

Při poslední roznášce volebních lístků
nás upozornili doručovatelé na skutečnost, že
spousta domů, zejména nových, není správně
označena. Zákon o obcích stanovuje, že obecní
úřad přiděluje každému domu číslo popisné,
které se umisťuje v souladu s Vyhláškou
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Dílo by mělo být dokončeno do poloviny roku
2019. Reálně se nabízí i termín do konce roku
2018. Obecní úřad bude fungovat v zámku i za
těchto obtížných podmínek, a tak si o postupu
prací můžete vytvořit úsudek sami.

a společenské místnosti pro pořádání besed
a setkání občanů. Bude rekonstruováno sociální zařízení v přízemí a 1. patře. Místnosti
ve 2. patře zámku budou po výměně oken
vymalovány a zůstanou v současném stavu.
Celý zámek pak projde restaurováním sgrafit.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Bývávaly časy
V letech 1897 až 1906 zasedal na zemském
sněmu Markrabství moravského za zdejší
obec zemský poslanec, p. Josef Sýkora, rolník
z čísla 40. Zvolen byl za doby nepřímého
hlasovacího práva na program katolicko
národní.

byli nuceni prodávati dobytek, pro nějž
neměli píce. Katastrofálnímu nedostatku
bylo odpomoženo vydatnou pomocí, kterou
dodávkami obilí našemu lidu poskytl SSSR.
2. listopadu 1947 bylo usneseno postavit dům
pro učitelské byty č. p. 335. Stavbu provedl
stavitel Boh. Bartek, Frýdek za Kčs 1.800.000.

Sbor (pozn.: hasičský sbor ve 20. letech
20. století) vlastní 2 hasičské zbrojírny, na
dolním konci z roku 1897 a na horním
z r. 1910. Má 2 vozové stříkačky a 1 velmi starou, kterou mu daroval místní velkostatek,
8 beclovek (?), 1 mechan. 12 m dlouhý žebř
z r. 1923, 800 m hadic a dostatečné množství
jiných hasičských potřeb. Čítá 84 činných,
43 přispívajících a 5 čestných členů.

Obec Stará Ves n. O. čítá (v roce 1957) 1875
obyvatel a má 383 popisných čísel. Rozhlasových koncesí u poštovního úřadu zaznamenaných jest 435, televizních 23. Elektrických
praček a ždímaček dle odhadu 180, elektrických sporáků dle odhadu 25, plynových
sporáků dle odhadu 20. Plynové zařízení dle
odhadu je ve 20 domech, zařízení na plynové
bomby plněné stanicí v Mitrovicích u Nové
Bělé. Elektrický proud zaveden jest v každém popisném čísle. V každé domácnosti je
z některých elektrických spotřebičů (vařič,
žehlička). Místní občané vlastní 69 motocyklů a 22 osobních automobilů.

Rok 1917 byl rokem velmi suchým. Kromě
malých přeháněk celé léto nepršelo. Trávy,
jetele, ječmene a ovsa skoro žádného nebylo.
Louka byla vypálena jako po ohni. Zelí bylo
viděti jen na mokrých místech. Nemá pamětníka, aby viděl tak vyprahlou zem.
Potřeba v řádném hospodaření (roku 1927)
činila 93.561 Kč, úhrada 30.692 Kč, schodek
62.869 Kč. Týž uhražen 217% přirážkou
na daň domovní a činžovní při základně
1390 Kč a 607% přirážkou na ostatní daně při
základně 9.864 Kč… obecní knihovna měla
628 svazků, čtenářů bylo 93 a tito přečetli
834 svazky.

Hřbitov okolo kostela již svou rozlohou
nestačí pro pohřbívání. Sousedé si stěžovali
na zápach, který se šířil při vykopání nového
hrobu, protože nebylo dost místa k pohřbívání. MNV zajistil (v roce 1957) vhodné
místo pro nový hřbitov na Hůrce a bylo
započato s jeho výstavbou. Pro letošní rok
obdržel národní výbor z akce „Z“ na výstavbu
hřbitova Kč 141.000. Poznámka: Akce „Z“ je
akce zvelebení obcí. Obec obdrží ze státní
pokladny peníze na zakoupení stavebního
materiálu a k zaplacení jen části mzdy.
Mnoho práce občané vykonávají zdarma.

Po tuhé zimě přišlo (pozn.: v roce 1947)
neobvykle suché jaro a potom velmi suché
léto. Sklizeň sena byla tak nepatrná, že
nestála ani za práci. Oblast sucha byla velmi
rozsáhlá, kromě naší republiky byla jím
postižena velká část Evropy. Zemědělci

Mgr. Jaromír Chvostek
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Brunova lípa
Středa 29. listopadu 2017.

Teprve mnohem později moderní historici
zjistili, že se za názvem Bruneswerde skrývá
Stará Ves, až od 1. 1. 1921 pojmenovaná pro
odlišení Stará Ves nad Ondřejnicí.

Přesně na tento den připadá kulaté výročí,
které jsme si společně připomínali v průběhu
celého letošního roku. Ano – přesně před 750
lety ve své závěti olomoucký biskup Bruno
napsal: „…koupili jsme též od Franka hraběte
z Hukeswaghen újezd, který začíná od toku
s názvem Sedlnička a má z jedné strany jako
hranici Odru, z druhé strany Bruneswerde
se 70 lány. Tento bruneswerdský újezd jsme
koupili od paní Konráda z Plavče a jeho dědiců
a celý náleží našemu kostelu.“ Toho dne je tedy
vůbec poprvé zmíněna vesnice Bruneswerde.

Naši před kové měli ve z v yku slav it
významná výročí výsadbou národního stromu
– lípy. Např. 28. října r. 1919, k 1. výročí
samostatnosti, „zasazena na pozemku p. Rob.
Havránka č. 44 „Lípa Svobody“ za účasti
školy, místních úřadů, všech politických stran
a spolků na paměť obnovení naší politické
svobody…“ „…starosta obce Alois Hrabovský
jménem obce převzal tento památný strom pod
ochranu obce.“ Tak i trochu
neplánovaně padl návrh připojit se k tradici – no a nápad
byl na světě. Jeho v ýsledkem bylo pozdní odpoledne
29. 11. 2017, kdy se dvě desítky
občanů zúčastnily slavnostního okamžiku: do země byla
vsazena vzrostlá, asi 3 metry
vysoká a pěkně tvarovaná lípa
srdčitá.
Přejeme jí, ať posiluje
a roste do krásy – stejně jako
naše obec, která vstupuje do
závěrečné čtvrtiny tisíciletí
své existence.
Mgr. Jaromír Chvostek

Založení historického spolku
Současně s událostí zasazení Brunovy
lípy byl poměrně spontánně založen staroveský historický spolek. Posláním spolku je
přiblížit staroveskou historii jejím občanům,
všem zájemcům o studium místní historie
a také zachovat historii naší obce pro další
generace. Mezi další plánované aktivity patří
shromažďovat a uchovávat archiválie (fotografie, dokumenty, předměty), provádět či
organizovat přednáškovou či popularizační

činnost a podporovat další činnosti s tím
spojené.
Myšlenku založit něco na způsob historického spolku jsem nosil v hlavně už delší
dobu, také jsme toto téma probírali zejména
s Petrem Straňánkem a Richardem Košťálem.
Během tohoto jubilejního roku se však nakupilo
toliko aktivit, že na založení spolku nebyl moc
čas pomyslet. S blížícím se datem 29. 11. jsem
si však řekl: „Pojďme do toho, založme spolek
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u příležitosti 750 let od první písemné zmínky
Staré Vsi!“
Spolek je tedy založen. Na zakládací listině se toho dne objevilo celkem 17 podpisů.
Vás ostatní ve spolku, anebo na plánovaných
akcích, rádi uvítáme. Na začátku příštího roku
připravujeme webové stránky, databázi členů,
dále chystáme první schůzi spolku s besedou
pro veřejnost a další.
RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Zpravodajství ze zámku
(prodloužení chodníku na ul. Petřvaldská,
navýšení ceny na 3.116.381,92 Kč vč. DPH).
RO schválila zadání zakázky „Zámek ve
Staré Vsi n. O. – stavební úpravy II“ ve prospěch f. MORYS s.r.o., Ostrava. Rozhodla
o výkonu technického a autorského dozoru
f. Ing. arch. T. Šonovský, Ostrava 1, a funkce
koordinátora BOZP f. Vysplan s.r.o., Jihlava.
ZO schválilo nákup pozemků pod komunikacemi v lokalitách Košatka, Panský důl,
K Dolu, bytovky Horní konec, a směnu
pozemků pro kanalizaci.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017
(příjmy – prodej čerpací stanice Na Kopci,
dotace ZŠ a MŠ, výdaje – opravy komunikací, chodník Petřvaldská, dotace ZŠ a MŠ,
kultura).
ZO neschválilo návrh České pošty, s. p., na
zapojení do projektu Pošta Partner. Služby
pošty by zajišťovala obec za finanční příspěvek 19 tis. Kč měsíčně.
RO schválila výpověď smlouvy na odchyt
a ustájení toulavých a opuštěných psů
s f. Jan Ondračka, Sedliště ke dni 31. 10. 2017
a návrh nové smlouvy s f. Jana Kuchařová,
Šenov od 1. 11. 2017.
RO schvá li la spolupráci na projektu
„Ochrana druhu Osmoderma eremita
(výsadba 40 ks hrušně) v EVL Poodří“ na
k. ú. Košatka.
RO schválila vyhlášení VŘ na zpracování PD
na stavbu „Odtokové poměry v obci Stará
Ves n. O. – Horní konec“.

RO schválila uzavření budoucí smlouvy
kupní s p. Jiřinou Deklevovou, Na Štěpnici
256, obec má záměr snížit výšku terénu
a zlepšit výhled při vjezdu na komunikaci.
RO rozhodla o zadání zakázky „Umístění
zastávky na ul. Brušperská ve Staré Vsi n.
O.“ firmě Jan Slabý, Brušperk, za 785.457 Kč
bez DPH.
RO schválila smlouvu s f. KONEKO, spol.
s.r.o., Ostrava na zpracování projektové
dokumentace stavby „Stará Ves n. O. – odkanalizování obce, II. etapa“.
RO schválila smlouvu o poskytování právních služeb pro obec s firmou KVB advokátní kancelář s. r. o., Pardubice.
RO schválila smlouvu na vypracování
PD stavby „Stará Ves – rozšíření VO“ (ul.
Sportovní, Nad Pekárnou – Delfínova, Do
Potoka – Proskovická) s f. NOVPRO FM
s.r.o., F.-M. za cenu 40.000 Kč bez DPH.
RO schválila bezúplatný pronájmem monobloku pro ZO ČSCH Stará Ves n. O. pro
pořádání místní výstavy drobného zvířectva
ve dnech 7. – 8. 10. 2017.
RO poskytla dar 2.800 Kč sdružení ROSKA
F-M na rekondiční pobyt pro p. V. Zemanovou, bytem Stará Ves n. O.
RO zamítla žádost na poskytnutí příspěvku
na péči pro p. J. Višvaderovou, bytem Stará
Ves n. O. (obec poskytuje příspěvek Centru
sociálních služeb Ostrava).
RO schválila dodatek ke smlouvě „Chodníky
Stará Ves n. O.“ s firmou Jan Slabý, Brušperk
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RO projednala stanovisko MMO - útvaru
hlavního architekta ve věci žádostí o změny
Územního plánu obce.
RO schválila finanční dar 5.000 Kč na Renesanční den od f. OVaK, a.s., Ostrava.
RO schválila smlouvu na provedení výkonu
činnosti zadavatele projektu „Zateplení ZŠ“
s firmou VALUE ADDED a.s., Praha 1.
RO schválila udělení licence k provozování
dopravy na lince 910374 Ostrava - Trnávka
pro firmu ARRIVA MORAVA a.s., Ostrava.
RO schválila termínový dodatek smlouvy
akce „Chodník v obci Košatka“ s f. Dopravoprojekt Ostrava a.s. (žádost o ÚR do 30. 11.
2017).
RO schválila nabídku f. ORCAVE, spol.
s.r.o., Praha 10 na podání žádosti Ministerstvu průmyslu a obchodu (Program
EFFEKT – 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení), cena
57.475 Kč.
RO schválila návrh veřejnoprávní smlouvy
s Městským obvodem Ostrava-Jih, O.-Hrabůvka na projednávání přestupků.
RO vza la na vědomí náv rh Smlouv y
o poskytování přístupu do sítě INTERNET
s firmou NEVIOL s.r.o., Stará Ves n. O.
RO schválila rozpočtové opatření č. 4/2017
(volby do PS PČR, navýšení výdajů na kulturu aj.) a č. 5/2017 (navýšení výdajů sociální
péči).
RO schválila odkup vybavení zařízení dětské
ordinace MUDr. Iwanuszkové.
RO schválila vyhlášení výzvy na „Služby
projektového manažera, administrátora
veřejných zakázek a investičního dozoru
projektu odkanalizování obce, II. etapa“.
RO schválila vyhlášení zadávacího řízení
„Most přes Ondřejnici na ulici K Mostu“.
RO schválila Dohodu o úpravě vzájemných
práv a povinností vlastníků kanalizací
s Obcí Krmelín (lokalita Nový Svět).
RO vzala na vědomí informaci o přípravě
stavby – opravy mostu nad místní komunikací u hasičárny na silnici I/58 Ostrava
– Mošnov.

RO schválila smlouvu s p. Michalem Bezručem, O.-Poruba na vytvoření internetové
prezentace obce Stará Ves n. O.
RO schválila dohodu s f. SMVaK Ostrava a.s.
na provedení výměny potrubí vodovodu na
ul. Hynečkově pro potřebu odkanalizování
obce, II. etapa.
RO schválila přijetí dotace MSK 5.200 Kč
pro SDH Stará Ves a Košatka.
RO schválila přistoupení k Memorandu
o spolupráci při realizaci projektu na posílení vazeb v oblasti vzdělávání „MAP – ORP
Ostrava“.
RO schválila smlouvy na vytvoření SW aplikace pro evidenci a správu sběrného dvora
s ing. Marianem Nyklem, Košatka.
RO schválila cenu stočného pro období od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018: 31,86 Kč/m3 bez
DPH, 36,64 Kč/m3 vč. 15 % DPH.
RO rozhodla o zveřejnění záměru obce na
pronájem nebytových prostor (zámecká
restaurace) v budově čp. 1 z důvodu uzavření
nové smlouvy.
RO schválila vyhlášení nabídky na nákup
traktoru, budou osloveny 3 firmy.
RO vzala na vědomí Protokol o kontrole
České školní inspekce, provedené v ZŠ a MŠ
Stará Ves n. O.
RO schválila dar 3.000 Kč spolku Strom
života, Nový Jičín, pro speciální terénní sociálně-zdravotní služby (letos služby využili
2 občané).
RO schválila nabídku na zajištění Průkazu
energetické náročnosti budov pro objekty
v majetku obce, cena 36.000 Kč bez DPH.
RO schválila nájemní smlouvu nebytových
prostor v domě na ul. D. Růži 288 pro
ordinaci nové dětské lékařky MUDr. Eleny
Izraelové, Ostrava-Hrabůvka.
RO schválila návrh složení inventarizačních
komisí za rok 2017.
RO schválila smlouvu o poskytování pečovatelských služeb s Centrem sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (letos využilo 5 občanů).
Mgr. Jaromír Chvostek
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Poznámka k distribuci zpravodaje
V září jsme zaznamenali více výtek k distribuci 3. čísla Staroveského zpravodaje. Na
vysvětlenou: o roznášku se starají „kameloti“
z řad studentů, pro které je to příležitost k drobnému přivýdělku. Není to tedy profesionální
služba. Je ale také třeba připomenout, že tato
práce nebývá vždy nejpříjemnější – někde
chybějí poštovní schránky, některé domy stráží

ostří psí hlídači atd. Po výtkách jsme se rozhodli
přijmout následující opatření: pokud budete mít
připomínku k roznášce prosincového 4. čísla
zpravodaje, reklamujte svůj problém přímo
u distributorů na telefonním čísle 723 499 565.
Dejte nám prosím také vědět na email redakce:
kultura.staraves@gmail.com.
Mgr. Jaromír Chvostek

Policejní nováčci slavnostně složili služební slib
Jedenatřicet „nováčků“ složilo ve čtvrtek
2. listopadu 2017 v reprezentačních prostorách zámku ve Staré Vsi n. O. služební slib.
Čtyři ženy a dvacet sedm mužů tak rozšířilo
řady moravskoslezských policistů. Naše nové
kolegy přivítal náměstek ředitele Krajského
ředitelství policie Moravskoslezského kraje
plk. Mgr. Radim Wita, ředitelka kanceláře
ředitele plk. Ing. Petra Nevrlá a vedoucí odboru
personálního paní Šárka Mokrošová. Hostem
slavnostního ceremoniálu byl místostarosta
obce Mgr. Jaromír Chvostek. Uvedl, že krásný
sál renesančního zámku, ve kterém probíhají
také další slavnostní akce, byl před osmdesáti
lety četnickou stanicí. Alespoň na krátký
okamžik se tak znovu zaplnil strážci zákona.
Poté všichni noví policisté jednohlasně složili
služební slib. Slavnostní okamžiky skončily

a pro policejní „nováčky“ začne běžná služba.
Přestože klade vysoké nároky na fyzickou
a psychickou odolnost a na nutnost neustále
prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci, nechcete to zkusit také? Pokud máte zájem
o službu u policie, stačí kontaktovat personální
pracoviště a doručit písemnou žádost o přijetí
do služebního poměru.
Více naleznete na internetových stránkách:
http://www.policie.cz/clanek/moznosti-uplatneni-v-policii-ceske-republiky.aspx.
(tisková zpráva, redakčně kráceno)
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
kancelář ředitele krajského ředitelství,
oddělení tisku a prevence
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Lesní studánky kolem nás
Od nepaměti si lidé studánek velmi vážili,
protože pro ně bývaly cenným zdrojem pitné
vody. Ačkoli v současnosti lidé už studánky
nevyhledávají primárně kvůli občerstvení,
zůstávají stále důležitou součástí krajiny a její
historie. Vytvářejí prameniště lesních toků
a nadále slouží jako zdroj vody převážně pro
lesní zvěř. O studánky je však třeba pečovat,
aby nezarostly a nezapadaly listím. Oslovili
jsme proto Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o.
a nechali pět studánek nově zastřešit. Naskýtá
se tak příležitost pro příští toulky přírodou tyto
studánky vyhledat.
Slavoj Palička, předseda komise životního prostředí

Březiny

Hůrka

Jarkov

Malíkův les

Nový Svět
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Třídit odpad se skutečně vyplatí
V následujícím přehledu uvádíme výši odměny, kterou naše obec získala od společnosti
EKO-KOM, a.s. za vytříděný odpad z obalů za období 1. 7. - 30. 9. 2017.
Odměna za zajištění zpětného odběru:

13 935,00 Kč

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů:
2,608 t		
2 815,55 Kč
Papír			
19,774 t		
43 147,02 Kč
Plast		
Sklo			
3,787 t		
3 937,59 Kč
Kovy		
34,580 t		
3 057,37 Kč
Nápojový karton		
0,190 t		
674,50 Kč
______________________________________________
Odměna celkem (zaokrouhleno)		

67 565,00 Kč
Slavoj Palička, předseda komise životního prostředí

Zprávy ze staroveské školy
Vážení rodiče, vážení přátelé
a příznivci staroveské školy, naši věrní,

sboru. Příprava byla opravdu náročná. Samotný
jarmark, kterého se za MŠ a ZŠ zúčastnil, kdo měl
ruce a nohy, byl úspěšný a výtěžek se zase „otočí“
v nákupu materiálu na příští akce. A vystoupení
– nádhera, mateřinka, školní sbor a Ondřejnica,
spolu s technickým zázemím a moderováním
Markem Vitekrem. Děti se velmi snažily a my
letos víme, že bez předchozí akustické zkoušky
se neobejdeme a vystoupení tzv. „naostro“ může
výsledný dojem poznamenat.

zdravím Vás v čase adventním školního
roku 2017-2018.
Máme tady advent, čas zastavení, rozjímání,
přípravy na Vánoce – svátky lásky a spříznění.
A my jsme v pilné práci. Úspěšně proběhlo
rozsvěcení vánočního stromu s jarmarkem
a krásným vystoupením dětí MŠ a školního

Vánoční jarmark
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Vystoupení dětí

Ale tím to nekončí. Mikuláše připravila
letošní devítka pod vedením paní učitelky Hermanové pro mateřinku a základní školu a bývá
zvykem projít také obecním úřadem.

a stále „úžasnější nápady“ našeho ministerstva.
Zprávy jistě sledujete. Bez komentáře.
Devítka se, kromě legrácek, dostává do
finále volby střední školy a přípravy na přijímací
zkoušky a spolu s ní budeme, jako každoročně,
prožívat její starosti, obavy a napětí.

A pak už to jde ráz naráz. Ve čtvrtek 14. prosince mezinárodní adventní koncert v polské
Twardorzeczce, letos vystoupení opět v jiném
kostele, 19. prosince v úterý dopoledne vystoupení pro mateřinku a část I. stupně ve vestibulu
školy a konečně ve čtvrtek 21. prosince, v první
zimní den, dopoledne vystoupení pro II. stupeň
ZŠ a odpoledne v 16.30 pro veřejnost. Sami si
spočítejte, co jsme si naplánovali a co všechno
zvládáme, spolu se všemi aktivitami jako Velká
cena ZOO, halová kopaná povodí Ondřejnice,
miniházená v Polance, Vítání podzimu a Brouček se loučí s létem (pane Petroši, díky za dýně),
ekoprogramy a Dny v přírodě v MŠ, nádherně
nám vyšla návštěva žáků 6. a 7. roč. na Dnech
NATO, předškoláci a školáci mají za sebou
plavecký výcvik. Sběr starého papíru, kapitola
sama pro sebe. Letošní historický rekord je
9100 kg a také zjištění, že musíme „vymyslet“
organizaci tak, aby byla zvládnutelná. Věřte,
jsou to 3 dny perné práce.

Věřím, že pravidelně navštěvujete náš
vylepšený školní web, kde máte všechny zprávy
a fotodokumentaci z akcí našich jednotlivých
součástí.
Končí rok 2017, rok 750. výročí trvání obce
Stará Ves n. O. a řady dalších obcí v našem
regionu. Je to doba bilancování, co se podařilo
a co ne. Je to doba předsevzetí a také snad toho,
co jsem předznamenal na začátku. Doba zklidnění, doba zamyšlení a obdarovávání, doba
laskavosti a odpuštění.
Děkuji celému týmu základky a mateřinky
za všechno, co za těch pár měsíců úspěšně
zvládnul.
Přeji Vám vše krásné v době adventu a blížících se svátků vánočních a v tom příštím roce
2018 jen to „nej“ a hlavně zdraví a pohodu.

Vedení školy řeší havárie odcházející techniky kuchyně, různé větší i drobnější závady

Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy.
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Neodešli, jen nás předešli - Milena Hübnerová-Rezková, Jiří Datel Novotný
V posledním čísle letošního zpravodaje
zavzpomínám na dvě osobnosti, se kterými
jste se mohli osobně seznámit i vy. Myslím vás,
kteří jste přišli svého času do zámku na besedy
s názvem „Život je když…“ nebo v případě
Mileny Hübnerové-Rezkové také na tehdy
ještě prvoligové utkání házenkářů Staré Vsi
a Dobrušky. Z toho plyne, že od obou setkání už
uplynul nějaký ten pátek, o sobotách a nedělích
nemluvě.

a také na utkání v národní házené, které v neděli
slavnostně zahajovala.
Milena se stala olympijskou vítězkou ve
skoku vysokém na olympiádě v Mexiku v roce
1968. To jí bylo 18 let a byla to vítězka nečekaná. O rok později se stala nejlepší skokankou
Evropy, vyhrála mistrovství kontinentu. Milena
začínala jako dítě s baletem, poté přišla na řadu
gymnastika, volejbal, a protože byla všestranně,
co se sportu týče, nadaná, všimli si jí také trenéři
atletiky. Dá se říct, že jí šly všechny disciplíny,
protože ligové body sbírala nejen ve výšce,
ale také nad překážkami nebo ve vrhu koulí.
K výšce se dostala vlastně náhodou. V dorosteneckém družstvu tehdejší Rudé hvězdy Praha
onemocněla výškařka, a tak jako náhradnice
musela nastoupit Milena. Vyhrála a z náhradnice se stala skokanka nenahraditelná.

Milena Hübnerová-Rezková
Lidé se seznamují všelijak, na různých místech, při různých příležitostech. S Milenou Hübnerovou-Rezkovou jsem se seznámil v pohřební
síni při posledním rozloučení s naším společným známým, rozhlasovým sportovním
redaktorem, pozdějším šéfredaktorem časopisu
Atletika Františkem Macákem. Představil nás
další společný známý, bývalý atletický činovník
Sparty Zdeněk Fator. To bylo v lednu 2009.
O dva roky později jsem ji přivezl do Staré Vsi,
a to jednak na výše zmíněnou sobotní besedu

Na besedě se zlatnicí z Prahy, jak ji po olympijském vítězství nazvali zahraniční novináři,
jsme probrali mnohé. Třeba i to, jaký je rozdíl
mezi dnes už zapomenutými výškařskými styly,
straddlem a horinem. Oba styly se pokusila
předvést názorně, takže staroveský zámek byl
svědkem historické události. Žádný olympijský
vítěz na tomto místě nic takového nepředvedl
a asi už nepředvede. Jen připomenu, že dnes
dominující styl flop ukázal právě v roce 1968
v Mexiku poprvé Američan Fosbury. Milena
se vyznala mimo jiné z lásky k pejskům,
obdivovala Norsko, kde několikrát byla, rázně
odsoudila doping a měla ráda Divadlo Járy
Cimrmana. Byla impulzivní, veselá, což mohli
poznat i diváci na už zmíněném házenkářském
utkání, kde fandila urputně a hlasitě. Samozřejmě domácím. V době staroveské návštěvy
měla za sebou první léčbu zhoubné nemoci
a vypadalo to, že nemoc se už nevrátí. Bohužel,
nebylo tomu tak. Vrátila se a zvítězila, i když
vynikající atletka bojovala statečně až do konce.
Milena Hübnerová-Rezková nás předešla v roce
2014 ve věku 64 let.
12
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Jiří Datel Novotný
Jmenovaný byl hostem ve Staré Vsi v říjnu
roku 2010. Seznámili jsme se na konci šedesátých let minulého století při natáčení několikadílného televizního pořadu „Plakala panna,
plakala“. Bylo to v Semaforu, který tehdy ještě
sídlil na pražském Václavském náměstí. Jméno
Datel si ke svému Jiří přidal proto, aby se odlišil
od jiných stejnojmenných lidí z umělecké branže
a tím předešel mnoha nedorozuměním. V době
našeho seznámení byl Datel tajemníkem Jiřího
Suchého. Byli jsme přátelé, občas jsme spolu
vystoupili na jevištích, která znamenají svět,
scházeli jsme se v Semaforu, a to i v době, kdy už
Jirka byl v tomto divadlem jen hostem. Kromě
populárního televizního seriálu Návštěvníci jste
Datla mohli vídat s Marií Rottrovou v Československé televizi, kde spolu uváděli pořad Rodinná
pošta, objevil se ve Studiu Jezerka a zahrál si i v
několika filmech.

níkovi nebo ve hře Nižní Novgorod. V divadle
i režíroval, pro Českou televizi natočil několik
dokumentů, mezi jinými i seriál o Semaforu
a napsal i několik vzpomínkových knih (například o Jiřím Šlitrovi nebo Jiřím Grossmannovi).
Na počátku nového století se musel vypořádat
s mozkovou mrtvicí, ale zvládl to. Bral život
jaký je, v ničem se příliš neomezoval, byl silným
kuřákem. Na Starou Ves docela rád vzpomínal,
nejen na besedu, ale i na následující posezení
v zámecké vinárně. Jiří Datel Novotný nás předešel letos v srpnu, bylo mu 73 let.

S Jirkou jsme na počátku sedmdesátých let
minulého století zavítali i za panem Hrabalem
do Kerska a slovutný spisovatel pak na oplátku
přijal nabídku k návštěvě výše zmíněného
divadla, kde předtím nikdy nebyl. V Semaforu
začínal Jirka s menšími rolemi ve hrách Ten pes
je váš?, Čarodějky, ale poprvé zazářil v roce 1972
v Kytici (písničku z této hry jste mohli slyšet
v jeho podání i na besedě „Život je, když...“).
Kritika ocenila i jeho role v doktoru Johanu
Faustovi, ve Smutku bláznivých panen, Veteš-

Radoslav Mácha

Křesťanské Vánoce
Drazí přátelé,

kteří se cítí opuštěni. Kéž dokážeme cítit potřebu
být s těmito lidmi více, než obvykle. Aspoň
malinko zmírnit samotu, kterou mohou prožívat.
Myslím si, že už jenom tato blízkost může být pro
osamoceného člověka obrovským darem. Zároveň
cítím, že v tom je pravý smysl Vánoc.

blíží se, věřím, pro většinu z nás nejkrásnější
svátky v roce – čas, kdy bude aspoň trochu více
prostoru na rodinu a blízké, kdy budou mít
lidé nějakým záhadným způsobem zase k sobě
trochu blíže. Moc vám všem přeji, aby ten čas
Vánoc byl opravdu pro vás krásný, plný pokoje
a radosti, zvláště mezi vašimi nejbližšími.

Před Velikonocemi jsem měl možnost jít do
naší základní školy a v každé třídě mít hodinu
na téma Velikonoce. Také před Vánoci jsme se
domluvili s panem ředitelem na něčem podobném, v každé třídě mít hodinu pro změnu na

I přes tu nádhernou atmosféru jsou mezi námi
lidé, pro které prožívání Vánoc není úplně snadné.
Zejména pro lidi, kteří někoho blízkého ztratili,
13
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téma Vánoc. Programy pro tyto hodiny jsou
zajímavě a myslím, že i poutavě vymyšlené,
díky lidem, kteří jsou pro to zaměřeni na našem
biskupství v Ostravě.

Aktivita pak pokračuje tím, že se nakreslí
na tabuli tři různě veliké kruhy v sobě. Následuje přemýšlení nad tím, do kterého kruhu
jednotlivé „nápady“ týkající se Vánoc zařadit.
Ten nejvnitřnější kruh je místem pro to, co se
týká původního smyslu Vánoc, do prostředního
se přiřazují nejrůznější tradice, vnější kruh pak
obsahuje zvyky spíše komerčního rázu. Aktivita
se snaží znovu ukázat, co je tím nejpodstatnějším na prožívání Vánoc.

V jednom vstupu je zajímavá aktivita, při
které se žáci mají zamyslet a metodou brainstormingu (řekni, co tě napadne a zapiš na tabuli)
říkat, co se jim vybaví, když se řeknou „Vánoce“.
Odpovědi jsou, jak asi tušíte, velice pestré, někdy
i komické (vždycky se nějaký „expert“ třídy
najde ☺).

Vzájemná blízkost lidí patří vždy do toho
nejvnitřnějšího kruhu, tzn. původní
smysl vánočních svátků. Tato blízkost
lidí pak má být obrazem blízkosti,
kterou nabídl člověku Bůh (což je
prapůvodní význam slavení Vánoc).
Tak nám moc všem přeji, abychom
dokázali (podobně jako děti ve škole)
dobře rozlišit ty jednotlivé „vrstvy“
prožívání Vánoc. Aby ta blízkost mezi
námi lidmi byla tou největší ozdobou
našich Vánoc.
To vám všem ze srdce přeje a modlí
se za vás 
o. Jan

Otevírání Betléma 2017

AKCE, KTERÉ NÁS DO KONCE ROKU A V ZAČÁTKU NOVÉHO ČEKAJÍ:
24. 12.
Do 15 hodin je možnost na faře vyzvednout
Betlémské světlo
V 15 hod. v kostele sv. Jana Křtitele – Otevírání Betléma (společné zamyšlení, zpívání
a podobně jako loni putování do živého
Betléma) – zveme všechny děti
„Půlnoční“ mše sv. ve 22 hod.

31. 12.
Děkovná mše sv. za uplynulý rok v 10:30
hod. - při mši svaté bude možnost obnovit
manželský slib + požehnání rodinám do
Nového roku.

25. 12.
Slavnost Narození Ježíše Krista – mše
sv. v 10:30 hod. Po mši sv. v kostele divadlo
dětí z farnosti s názvem Vánoční koleda.

6. 1.
12. střediskový ples ve školní jídelně ZŠ
(místenky možno zakoupit na faře)

1. 1.
Mše sv. v 10:30 hod. – Slavnost Matky Boží
Panny Marie.

7. 1.
Mši svatou doprovodí Ondřejnica

26. 12.
Svátek sv. Štěpána – 2. svátek vánoční – mše
sv. v 8 hod.

13. 1.
Tříkrálová sbírka
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Křesťanské společenství Ostrava - Vánoce
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
Vánoce jsou křesťanské svátky narození
Ježíše Krista. S Vánoci souvisí doba adventní,
která jim předchází a slouží jako příprava na
narození Ježíše Krista.

Evangelium podle Lukáše 2:11

jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle
české tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví.
Ve 20. a 21. století jsou Vánoce v mnoha
zemích vnímány převážně jako svátky pokoje,
rodiny a lásky, který lidé slaví společně bez
ohledu na své náboženské přesvědčení.

Vánoce patří (spolu s Velikonocemi a Letnicemi) k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slavnost Narození Páně připadá tradičně
na 25. prosince a Vánoce se v římskokatolické
tradici slaví od jejího předvečera (večer 24. prosince) do svátku Křtu Páně (první neděle po
6. lednu, resp. 13. leden). První záznamy oslav
Vánoc křesťany pocházejí ze 4. století z Říma.

Ať jsou naše Vánoce, které nebudou
komerční záležitostí, ani ohňostrojem sobectví,
smyslnosti a obžerství, ale budou prostou připomínkou Kristova narození. Neslužme pochybné
tradici Vánoc spojené s mnoha náboženskými
pověrami a snahou nalákat lidi do církevních
budov nebo ukonejšit jejich svědomí tím, že se
k sobě budou chovat hezky, ale pojďme sdílet
s druhými biblickou zvěst, poselství evangelia,
které mluví o narození Spasitele a vysvobození
z hříchů. Berme to jako příležitost ke svědectví.

V Česku a dalších zemích s převládající
římskokatolickou tradicí začíná oslava Vánoc
na Štědrý den, 24. prosince, kdy je předvečer
(vigilie) vánoční slavnosti. Samotné Vánoce
podle křesťanské tradice (respektující starší
židovskou zvyklost počítání nového dne od soumraku) začínají s vyjitím první večerní hvězdy
24. prosince. K Vánocům se pojí množství
lidových tradic, k nimž se řadí vánoční stromek,

Kontakt:
http://kaesostrava.cz/stranka/
misie-ksostaraves@seznam.cz
Tel: 605520831
Misijní skupina KSO ve Staré Vsi n. O.

Tříkrálová sbírka 2018
Pomalu se blíží nový rok a s ním další ročník
Tříkrálové sbírky. Začátkem ledna u Vašich
dveří opět zazvoní koledníci – tři králové
a budou Vám nejen přát vše dobré v novém
roce, ale také Vás žádat o finanční příspěvek na
projekty Charity. 65 % vybraných peněz, které
zůstávají Charitě Studénka, bychom v roce 2018
rádi využili na finanční podporu volnočasových
aktivit dětí z obcí, kde se sbírka realizuje, na
nákup a údržbu zdravotnických a kompenzačních pomůcek a na výstavbu skladu pro tyto
pomůcky.

677.252 Kč. Díky Vaší pomoci jsme nakoupili
a opravili zdravotní a kompenzační pomůcky
do půjčovny, část výtěžku směřovala dětem na
podporu jejich volnočasových aktivit a zbylou
částku, tedy 395.431Kč, použijeme na vybudování skladu zdravotních a kompenzačních
pomůcek. Ve Staré Vsi n. O. a Košatce jsme
podpořili 19 dětí celkovou částkou 9.500 Kč.
Na vašem obecním úřadě si můžete pronajmout
zdravotní a kompenzační pomůcky, které jsme

V letošním roce pro Charitu Studénka tři
králové koledovali v 15 obcích, zapečetěno bylo
117 pokladniček a celkem jste přispěli částkou
15
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bezplatně zapůjčili vaší obci. Jedná se o 56
pomůcek v celkové hodnotě 488.742 Kč. Tyto
pomůcky Charita Studénka zakoupila z části
výtěžků Tříkrálových sbírek. Děkujeme Vám
za stálou přízeň, vstřícnost a štědrost, kterou

pomáháte všem potřebným. Radost a pokoj
v době vánoční i po celý rok 2018 Vám přejí
pracovníci Charity Studénka.
Mgr. Martina Pituchová, koordinátor sbírky

Ohlédnutí za tanečním kurzem
V rámci závěrečné lekce proběhla soutěž ve
vídeňském valčíku. Největší sympatie publika
a s ním i titul Král a královna valčíku 2017 získali Jan Čejka a Tereza Pavliňáková.

Rok končící lichou číslicí je již téměř za
námi a s ním i další z tanečních kurzů pro
mládež. V letošním podzimním běhu se sešlo
19 tanečních párů – někteří úplní nováčci, jiní
s taneční znalostí ať už lidových, či společenských tanců.

Taneční páry se utkaly rovněž v soutěži
kategorie Tanec pro všechny (waltz, cha-cha,
polka, jive), ve které bylo umístění následující:
1.
Jan Čejka – Tereza Pavliňáková,
2.
Tomáš Měřva – Bára Polášková,
3.
Jan Pelíšek – Kája Janošková.

Pro tanečníky bylo připraveno celkem
10 výukových lekcí, v nichž se kromě standardních a latinskoamerických tanců seznámili také se základy etikety a společenského
chování. Jedna z lekcí byla netradiční, ve stylu
Halloweenu, do které si kurzisté přinesli skvělé
masky a výborné občerstvení.

Nejlepší tanečníci tak získali možnost
reprezentovat Starou Ves na taneční soutěži
Crystal cup, která proběhne 16. prosince 2017
v Ostravě.

Prodloužená a následně i závěrečná lekce
přinesly potěšení pro oko nejednoho diváka.
Ať už to byly nádherné šaty a účesy slečen a elegantní obleky chlapců, ale i taneční výkony,
které byly v letošním roce na velmi vysoké
úrovni.

Závěrem bych chtěla poděkovat p. Libuši
Sýkorové za organizaci tanečních, ale i rodičům kurzistů, že svým dětem umožnili lekce
navštěvovat.
Marcela Šarmanová
TK Trend Ostrava

Závěrečná taneční (autor: Anna Badová FOTOS)
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Jít do tanečních nebo ne?
Takovou otázku si pokládali junioři kolem
15 let věku v letních měsících. Ti, kdo se rozhodli, že se na podzim stanou účastníky tradičních kursů tance a společenské výchovy, strávili tancem a společenskou konverzací 12 příjemných večerů. Pod vedením pana Jaromíra
Riedla a Marcely Šarmanové se naučili všechny
základní společenské tance a základy společenské etikety.
Třešničkou na dortu byla jako obvykle
Závěrečná prodloužená. Nádherná podívaná
a zábava pro všechny kurzisty a jejich přátele.
Tradičně se vyhlašovala soutěž O krále a královnu valčíku. Pro rok 2017 se jimi stali Tereza
Pavliňáková a Jan Čejka. Ti také vyhráli soutěž
ve společenském tanci.
Libuše Sýkorová

Král a královna valčíku (autor: Anna Badová FOTOS)

Český svaz včelařů, z.s.
Základní organizace Stará Ves nad Ondřejnicí
Naše organizace působící na území Staré
Vsi a Košatky má v současné době 29 členů,
z toho je 5 členů „přespolních“ (ale majících „své
kořeny“ ve Staré Vsi). Chováme 262 včelstev,
z nichž je 226 na katastru Staré Vsi a Košatky
a která jsou převážně rovnoměrně rozložena,
takže přiměřeně zajišťují opylování hmyzosnubných rostlin. Obecně je včelařská činnost
podporována převážně pro zmíněnou opylovací
činnost včel, která je v našich podmínkách přidanou hodnotou k hlavní motivaci chovu včel
a tou je získání včelích produktů – především
medu. V minulém roce naši včelaři získali 4656
kg medu – s průměrem 17,8 kg na jedno včelstvo, 185 kg vosku, vychovali 17 včelích matek
a přisunuli 22 včelstev k zemědělským plodinám. K dosažení přiměřeného výnosu medu je
třeba mít zdravá včelstva v dobré kondici. Za
tím účelem se naši členové vzdělávají – zúčastňují se odborných včelařských přednášek, seminářů a kurzů jak v České republice, tak v zahraničí. Se získanými poznatky jak v oblasti chova-

telství, tak zdravotního stavu včelstev pak v diskusních kroužcích seznamují ostatní včelaře
v organizaci. Ke vzdělávání členů slouží vedle
časopisu Včelařství též nákup odborné včelařské literatury a včelařských periodik.
V posledním období je v popředí zvýšeného
zájmu včelařů otázka zdravotního stavu včelstev. V naší organizaci zatím řešíme jen parazitické onemocnění včelstev – varroázu a s ní
spojená virová onemocnění včelstev. Oslabená
včelstva podléhají virovým nákazám. Proto je
zapotřebí co nejvíce omezit parazitární onemocnění. K tomu se provádí jak monitoring
míry napadení včelstev roztoči, tak léčebné
zásahy. Většina léčebných zásahů je nařizována
Státní veterinární správou. Provádíme organizaci výše uvedeného monitoringu a zajištění
léčebných přípravků s jejich distribucí jednotlivým včelařům.
Nemalou měrou se též zabýváme zmíněnou
kondicí včelstev. Jde nám především o to, mít
17
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při příznivém výnosu medu i včelstva mírná,
klidná. To znamená nejen dobrou pohodu při
práci se včelami, ale o to, aby naše včely neznepříjemňovaly život našim spoluobčanům, když
máme většinu včelstev přímo v obci. Za tím účelem nakupujeme včelí matky z uznaných chovů,
které jsouc základem každého včelstva, zaručují výše zmíněné pozitivní vlastnosti včelstev.
Jak již bylo uvedeno, je včelařská činnost
- tedy včelaření, podporováno státem. Forma
podpory je v našem státě dotační. Prostřednictvím SZIF (Státní zemědělský intervenční
fond) je dotována opylovací činnost včelstev.
Zajišťujeme administraci této dotace (1.D.)
a její výplatu jednotlivým včelařům. Rovněž
jsme zajistili administraci dotace Moravskoslezského kraje na obměnu starých úlů za nové.
Je to jedna z forem preventivních ozdravných
opatření v chovu včelstev především proti obávanému moru včelího plodu. Celkem bylo v naší
organizaci obměněno 37 úlů.

Předseda spolku Ing. Karel Hýl na výstavě spolků

V roce 2016 jsme provedli administraci
přeregistrování naší organizace do spolkového
rejstříku. Jsme stále základní organizací ČSV,
ale s přesným názvem: Český svaz včelařů,
zapsaný spolek, Základní organizace Stará Ves
nad Ondřejnicí.
Ve Staré Vsi n. O. 5. 10. 2017
předseda Ing. Karel Hýl

Divadélko Košatka bilancuje
Aby děti bylo při představení dobře slyšet
a hudební doprovod dělal tu správnou kulisu,
zvažovali jsme pořídit kvalitní ozvučovací
aparaturu. Slovo dalo slovo a domluvili jsme se
s p. Radislavem Foltou, který měl možnost získat
finanční příspěvek v rámci zaměstnaneckého
grantu Nadace ČEZ. Dne 4. 10.
2017 odehrálo divadélko na schůzi
Klubu důchodců další představení
a tam z rukou p. Radislava Folty
obdrželo šek v hodnotě 30.000 Kč
na pořízení tak potřebné ozvučovací aparatury. Moc si vážíme této
spolupráce a děkujeme všem za
podporu.

Divadélko Košatka po celý letošní rok
obveseluje pohádkou „Jak napravit princeznu"
spoustu dětí v mateřských a základních školách
v nejbližším okolí. Pár představení odehrálo
také pro seniory v domově důchodců. Celkem
se jednalo o bezmála 15 vystoupení.

Vám, milí spoluobčané, přejeme poklidné vánoční svátky
a v novém roce pevné zdraví,
pohodu a klid.
Za TJ Sokol Košatka
Renáta Foltová
18
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Zahrádkáři informují
Příroda se sice koncem léta pomalu
začíná chystat k zimnímu spánku,
zahrádkáři ale ve své činnosti příliš nepolevují. Po zářijové výroční schůzi, na níž
jsme si připomněli letošní 55. výročí založení naší organizace, jsme se iniciativně
zapojili do příprav dokonce tří výstav.
Každoroční výstava ovoce, zeleniny
a bylinek proběhla na Domu zahrádkářů ve dnech 28.-29. 10. Přestože počasí
letošní úrodě vůbec nepřálo a jarní mrazíky zničily většinu úrody, obstáli jsme,
myslím, se ctí. Bylo vystaveno 41 vzorků
ovoce a 38 exemplářů zeleniny a bylinek
domácích pěstitelů, obohacení - a tak trochu
záchranu - přineslo i několik desítek vzorků
ovoce spřátelených organizací z povodí Ondřejnice a přátel ze slovenské Rakové. Výstavu
zhlédlo 100 návštěvníků a podívat se přišlo i 101
dětí ZŠ a MŠ. Všem zúčastněným patří velké
díky, stejně tak školním dětem a firmě Unipol
za příspěvek k vyzdobení výstavy.

Informační centrum staroveského zámku
bylo od pátku 6. října dějištěm vernisáže další
výstavy, věnované 750. výročí založení obce.
Tentokrát se na její přípravě pod patronací kulturní komise podílela kromě chovatelů, včelařů,
rybářů a Jezdeckého klubu i místní zahrádkářská organizace. Naše část výstavy byla zaměřena
převážně na ukázky 55leté činnosti od postavení
Domu zahrádkářů po dlouhotrvající partnerství se SZZ obce Raková, výstavy a pěstování
zeleniny a ovoce.

A CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?

Výstava „do třetice“ – tentokrát je řeč
o aktivní spoluúčasti staroveských zahrádkářů
na přípravě a organizaci vánoční pěstitelské
výstavy obcí povodí Ondřejnice v Brušperku
ve dnech 2.-3. 12. Zasloužené poděkování za
krásnou vánoční instalaci dostala paní Světluška Dostalíková.

17. 2. 2018 další ročník Staroveského koštu
17. 3. 2018 výroční členská schůze ZO ČZS
Výbor organizace přeje nejen svým členům, ale i všem spoluobčanům příjemné
svátky vánoční, v novém roce 2018 hodně
zdraví a bohatou úrodu..

Za výbor ZO ČSZ Ing. Petr Pelíšek

Myslivecký spolek Odra kdysi a dnes
a 35 koroptvím. Též bylo odloveno 14 tchořů,
3 lišky, 2 kuny, 31 lasiček, 11 hranostajů, 20 jestřábů, 27 krahujců, 49 kání lesních, 20 kání rousných, 15 strak, 19 vran, 39 kavek, 94 sojek, 24
psů a 44 koček. Odstřel pernaté (tehdy škodné)
byl prováděn ve velké míře na výrovce, pomocí
chovaného výra velkého.

Zajímavé nahlédnutí do činnosti Mysliveckého spolku Odra ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
v letech 1958 a 1976.
V roce 1958 bylo uspořádáno 7 společných
honů na drobnou zvěř, t.j. bažanty, zajíce a tehdy
ještě i na koroptve. Na výřadu byla prokázána
poslední pocta 568 bažantům, 201 zajícům
19
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Obdobně tomu bylo i v roce 1976. V tomto roce proběhlo 8 honů, z toho 1 pro zahraniční lovce
prostřednictvím Čedoku:
A letos? Zatím jeden hon a uloveno : 1 bažant
bažant
zajíc
1. hon
30. 10. 290
16
a 3 zajíci.
2. hon
6. 11.
102
29
Zamysleme se společně! Jsme špatní hospo3. hon
13. 11.
87
57
dáři?
Nerespektujeme potřeby přírody? Honíme
4. hon
20. 11. 126
62
se
za
zisky? Pěstujeme nevhodné plodiny? Pří5. hon
28. 11.
50
62
liš hnojíme a nezajišťujeme zvěři přirozené pro6. hon
11. 12.
30
60
středí? Přehnaně hubíme plevelné rostliny? Změ7. hon
19. 12.
54
58
nili jsme krajinu, abychom z ní co nejvíce vyždí8. hon
26. 12.
40
23
mali pro svůj prospěch? .....
dohledávky
9
3
celkem
889
403
Mgr. Libuše Trybulovská

Ze života Klubu důchodců
Nezbývá již mnoho dní, abychom se rozloučili s rokem 2017, který byl pro nás všechny
rokem jubilejním. Slavili jsme přece 750 let
vzniku naší krásné obce. Po celý rok jsme si
mohli ve výstavní síni prohlédnout výstavy
všech spolků, které zde prezentovaly svou činnost, navštívit různé akce kulturního, společenského a sportovního charakteru, které byly
tomuto výročí věnovány. Bylo opravdu z čeho
vybírat. I my, staroveští důchodci, jsme přispěli dle našich možností do pestré nabídky.
Spoustu času jsme věnovali přípravě výstavy
o činnosti klubu od jeho založení v roce 2000
až po současnost. Vystavovali jsme společně se
Starovjáčkem a Diecézním střediskem mládeže,
které si v letošním roce připomnělo 20. výročí

svého trvání. Hlavně jsme se však věnovali naší
běžné klubové činnosti, o které pravidelně přinášíme zprávu na stránkách zpravodaje. Takže
jen ve stručnosti. O prázdninách se nescházíme,
ale přesto jsme si našli chvilku pro naše společné setkání v restauraci U Mlýna, kam si za
nabídkou dobrého občerstvení vyšlo 31 našich
členů. Na naše první posezení po prázdninách
jsme si pozvali paní Jarmilu Grobcovou, která
se zabývá studiem starých moravských dějin.
Beseda nebyla určena jenom pro členy klubu,
ale zúčastnit se mohl každý, koho téma besedy
zaujalo. Na říjnové posezení jsme se obzvlášť
těšili. Bylo totiž pohádkové. Děti z Košateckého
divadélka nám předvedly pohádku Jak napravit princeznu. Po představení obdrželi zástupci
divadélka šek v hodnotě 30 tis. Kč
z Nadace ČEZ na další činnost.
Blahopřejeme. Poslední dva měsíce
v roce se nesou ve znamení tanečních zábav. Přesně 11. listopadu,
na svátek sv. Martina jsme uspořádali Martinskou zábavu. Sice
bez husy, ale tradiční vepřo, knedlo, zelo bylo jako vždy vynikající.
Odpoledne zpříjemnilo vystoupení seniorské taneční skupiny
Beseda z Poruby. Šest tanečních
párů nás pobavilo směsí tanců různých žánrů. Také přesně ve středu
6. prosince zavítal do klubu Miku-

Mikuláš v Klubu důchodců
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láš. Nechyběl ani anděl a čert s košem plným
dárků. Však si je všichni zasloužíme. Koncem
roku nás čeká poslední zábava, kterou pečlivě
připravujeme, abychom společným přípitkem
zakončili celý jubilejní rok. To vše se uskuteční
28. prosince v hasičské zbrojnici. Srdečně zveme
všechny naše členy i naše příznivce. Přejeme

všem členům Klubu důchodců, ale i všem spoluobčanům hezké prožití svátečních dnů a hodně
zdraví. A hlavně vstupte vesele pravou nohou
do nového roku 2018.
To vše vám přeje za celý výbor Klubu důchodců
Irena Polášková
předsedkyně klubu

Kondoři se nenudí aneb furt se něco děje
Během letošního roku, který se už pomalu
chýlí ke konci, proběhly tradiční kondorské akce,
a to jak pro členy, tak pro širokou veřejnost. Jedna
akce však byla mimořádná – náročností a délkou
příprav, celkovým pojetím a zapojením velkého
množství organizátorů. Jednalo se o 10. ročník
pochodu nazvaného Jarní toulání s Kondorem.
Počasí nebylo ideální, přesto se na trasu vydal
rekordní počet účastníků. Obejít hranice Staré
Vsi n. O. dalo pořádné zabrat i zkušeným turistům. Kromě různorodých aktivit připravených
na jednotlivých stanovištích se museli účastníci
vypořádat hlavně s blátivým terénem. V cíli bylo
vynaložené úsilí odměněno možností občerstvit
se a také si poslechnout živou kapelu.

organizace a díky pomoci dobrovolníků se podařilo během čtyř dnů postavit táborovou základnu
a připravit vše potřebné pro příjezd dětí. Krásná
a čistá příroda ve Vítkově–Podhradí na břehu
řeky Moravice stále láká nové a nové generace
dětí, které zde zažívají neopakovatelných čtrnáct
dnů a také zde zjistí, že se mohou bavit i bez počítačových her a mobilních telefonů. Po skončení
táborů následovalo bourání základny a odvoz
věcí do skladu ve Staré Vsi n. O.
V závěru srpna se milovníci turistiky
dočkali druhého zájezdu. Jednodenní zájezd
mířil za krásami českých hor, tentokrát na
vrcholky Jeseníků. A protože zájezdů není nikdy
dost, tak letošní třetí a zároveň poslední zájezd
zavedl turisty na Šumavu. Cesta do jižních Čech
proběhla netradičně vlakem, pro účastníky
byl rezervovaný celý jeden vagón v Pendolinu.
Během čtyř zářijových dnů zdolávali účastníci
více i méně náročné turistické trasy a poznávali
Šumavu z české i německé strany.
Teplé letní dny definitivně skončily, ale aby
si děti i vedoucí táborů připomněli alespoň na
chvíli pohodu prázdnin, uspořádal každý turnus potáborové setkání. Děti z II. turnusu se
sešly už v říjnu, děti z I. a III. turnusu v listopadu.
Program všech akcí byl založený na osvědčených táborových hrách, ale přinesl i nové netradiční soutěže. Dětem se po skončení programu
nechtělo domů a už teď se těší na příští tábor.
Zájem dětí i dospělých o připravované
akce nás velice těší. Je signálem, že naši činnost děláme dobře a že pořádání těchto akcí má
smysl. Zároveň je ale také velkým závazkem do
budoucna. Budeme se snažit, aby zájem veřejnosti trval i nadále.
Za vedení skupiny Lenka Hovorková :-)

V den konání pochodu byla v zámku zahájena výstava mapující dlouholetou činnost organizace KONDOR – skupiny Stará Ves. Málokterý účastník pochodu si nechal ujít příležitost
dozvědět se zajímavosti z minulosti i ze současnosti skupiny. Zájemci si pak mohli výstavu prohlédnout až do konce dubna.
Pro turistické nadšence byl na přelomu
dubna a května zorganizován třídenní zájezd
na Slovensko do Súlovských a Strážovských
vrchů. Naplánované trasy, příjemné jarní počasí
a krásy Slovenska jistě nadchly všechny účastníky zájezdu.
Na konci května se na škvaření vaječiny
v Medenici sešly děti z oddílu Svišťata i děti
účastnící se letních táborů. Kromě vaječiny
byly pro děti připraveny také soutěže o sladké
odměny. Celá akce se vydařila, ani nebylo
potřeba tee-pee, které zde stálo pro případ deště.
S blížícími se prázdninami vrcholily přípravy na letní tábory. Díky intenzivní práci členů
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Kondor - oddíl Svišťata
Rok 2017 pro náš oddíl začal
jednou velkou změnou: poslední
schůzkou v roce 2016 jsme se rozloučili s naší zámeckou klubovnou a v novém roce jsme se sešli již
v klubovně nové. Vše ostatní však
zůstalo při starém, oddíl do konce
školního roku 2016/17 navštěvovalo 16 dětí, tématem nám byly
tábornické dovednosti. Navštívili
jsme nedaleké městečko Štramberk a zdolali kopec Ondřejník.
Již tradičně nejúspěšnější akcí bylo
přespání v tee-pee v Medenici a následné škvaření vaječiny. Před letními prázdninami jsme
vítěznému družstvu předali putovní pohár a na
dva měsíce se rozloučili.
Po prázdninách jsme v našem kolektivu
přivítali pár nových členů a začali s nimi putovat novým celoročním tématem „Po stopách
indiánských válečníků“. Koncem listopadu

jsme strávili noc v klubovně, v prosinci nás
navštívil Mikuláš a pod stromečkem nám něco
nechal i Ježíšek.
Oddíl Svišťata rád přivítá nové členy kdykoliv během roku, schůzky máme každou středu
od 17:00 do 18:30. Vedoucí Nikola Ličková
(nikol.kikol@gmail.com) a Honza Wiky Pelíšek (jan.pelisek@email.cz).
Nikola Ličková

Okresní výstava drobného zvířectva
Výstava se konala 7. - 8. října 2017 v prostorných místnostech bývalého vojenského
monobloku. V pátek 6. října probíhalo posuzování zvířat, žáci z MŠ i ZŠ měli možnost si
prohlédnout různá plemena králíků, drůbeže
a holubů. V sobotu se konalo tradiční setkání
mladých chovatelů, letos obohacené o přednášku Dominiky Sáblové - chovatelky ušlechtilých morčat s dalmatinskou kresbou, dětští
návštěvníci si mohli zasoutěžit nebo nakreslit
obrázek. Bohatou účast vystavovatelů z našeho

okresu doplnili tradičně i chovatelé partnerské
slovenské Rakové. Bylo vystaveno celkem 214
králíků, 40 voliér drůbeže a téměř 100 okrasných holubů. V neděli proběhlo slavnostní
vyhlášení výsledků a převzetí cen. Šampiony
výstavy vychovali Miroslav Havran z Krmelína (králíci) a Ondřej Ceniga ze Staříče (drůbež), okresní pohár si odnesli Stanislav Frolo
(králíci), Tomáš Vysocký (drůbež) a domácí
zástupce Vladimír Hranický (holubi).
Mgr. Jana Boháčová

Chovatelské úspěchy našich spoluobčanů
Podzim je období nejen sklizně ovoce, ale
také „chovatelských žní", kdy každý víkend je
nejedna výstava drobného zvířectva.
A letos se opět zadařilo!

Náš spoluobčan pan Vladimír Hranický,
který se každoročně na naší výstavě v monobloku pečlivě stará o velmi zajímavou expozici
okrasných holubů a je léta zapáleným chovate22
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lem nejen drobného zvířectva, v poslední době
sklízí nemalé úspěchy hlavně v chovu okrasných holubů na výstavách okolních, ale i na těch
vzdálenějších, speciálních. Se svým holubem
plemene Šmalklandský barevnohlávek získal
v říjnu na speciální výstavě letošních výletků
v Krakovanech titul GRAND CHAMPION!
S velkým napětím jsme také očekávali
výsledky posuzování z listopadové celostátní
výstavy drobného zvířectva Chovatel v Lysé
nad Labem, zda obhájí své úspěchy náš chovatel Karel Palička. A podařilo se! Samec z jeho
chovu králíků plemene Rhonských se stal Šampionem výstavy plemene Rhonský s hodnocením 96,0 bodů. Je to obrovský úspěch, protože tento titul nebylo jednoduché obhájit, a to
dokonce již třetím rokem po sobě! Sportovní
fanoušci by zajásali: hattrick!
Oběma chovatelům blahopřejeme a přejeme nejen další chovatelské úspěchy, ale hlavně
pevné zdraví a spokojenost!
Mgr. Jana Boháčová

Chovatel Vladimír Hranický s vítězným holubem

SPORT
Národní házená – závěrečné tabulky
soutěží po podzimu 2017/2018
Mladší žačky
1. Pustějov		
2. Studénka A		
3. Kokory		
4. Svinov		
5. Chropyně		
6. Studénka B		
7. Stará Ves		

90:65
78:31
63:73
63:61
57:73
52:88
34:46

10 b.
10 b.
7 b.
4 b.
4 b.
4 b.
3 b.

Mladší žáci
1. Albrechtičky
2. Studénka 		
3. Stará Ves 		
4. Svinov		
5. Osek		
6. Vítkovice		
7. Kokory		

85: 49
80: 73
81: 75
76: 79
94:100
63: 68
34: 52

11 b.
8 b.
6 b.
6 b.
6 b.
5 b.
0 b.
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Starší žačky
1. Studénka		
2. Chropyně		
3. Stará Ves		
4. Osek		
5. Svinov		
6. Kokory		

142: 62
136: 75
150:101
164:139
105:150
36:206

Starší žáci
1. Studénka		
2. Osek		
3. Svinov		
4. Kokory		
5. Chropyně
6. Vítkovice
7. Stará Ves		

145: 78 10 b.
140:102 10 b.
117:108 6 b.
102:138 4 b.
84:106 4 b.
76:100 4 b.
94:126 2 b.

18 b.
17 b.
11 b.
10 b.
4 b.
0 b.
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Dorostenky + ženy
1. Stará Ves dor.
2. Chropyně dor.
3. Studénka ženy
4. Osek dor.		
5. Vítkovice ženy

161:121 13 b.
140: 96 12 b.
164:125 10 b.
92:177 3 b.
108:146 2 b.

Dorostenci
1. Studénka		
2. Svinov		
3. Stará Ves		
4. Chropyně		

199:135 16 b.
199:186 10 b.
174:163 9 b.
129:217 1 b.

Muži
1. Pustějov		
2. Studénka B		
3. Albrechtičky		
4. Stará Ves B		

119: 98
94: 92
105:106
98:120

8 b.
6 b.
6 b.
4 b.

TERMÍNY ZIMNÍCH HALOVÝCH
PŘEBORŮ V NÁRODNÍ HÁZENÉ
VE STARÉ VSI N. O.
13. 1. 2018
starší žačky
14. 1. 2018
mladší žáci
17. 2. 2018		
mladší žačky
18. 2. 2018
starší žáci
11. 3. 2018
ženy

1. liga – ženy
1. Tymákov		
2. Přeštice		
3. Dobruška		
4. Příchovice		
5. Plzeň – Újezd
6. Krčín		
7. Podlázky		
8. Žatec		
9. Stará Ves		

239:140
209:167
214:141
176:164
182:197
207:214
157:211
138:238
121:171

22 b.
16 b.
16 b.
13 b.
11 b.
8 b.
5 b.
4 b.
3 b.

2. liga – muži sk. B
1. MS Brno		
2. Kokory		
3. Studénka		
4. Dobruška		
5. Ostopovici		
6. Draken Brno		
7. Svinov		
8. Stará Ves		
9. Humpolec		
10. Osek		
11. Podhor Újezd
12. 1. NH Brno		

211:149
178:161
206:180
203:179
187:186
197:177
197:211
189:201
174:198
180:200
191:234
172:209

21 b.
16 b.
14 b.
14 b.
14 b.
13 b.
11 b.
7 b.
7 b.
5 b.
5 b.
5 b.

Za výbor národní házené Rostislav Horkel st.

Staré gardy Staré Vsi tentokráte na druhém místě za Studénkou
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Košateckou fotbalovou ligu vyhráli „Staříci“
Čtvrtý ročník Košatecké fotbalové ligy
(KFL), tedy amatérské soutěže v malém fotbale, konaný v areálu místního multifunkčního hřiště, ovládli letos „Staříci“, jak zní
český ekvivalent názvu tohoto týmu – Ancianos. Tým kolem Františka Badžgoně, alias
Feryho, složený z hráčů převážně přespolních, věkově již patřících o víkendu spíše na
zahrádku jakéhokoli typu než na fotbalový
plac, nenechal však nikoho na pochybách
o svých herních kvalitách, jakož i o tom, že
když se ten fotbal prostě umí, tak věk nerozhoduje. A že to byla panečku parádní jízda.
Ancianos ovládli s velkým přehledem všechny
čtyři turnaje, když vyhráli patnáct z celkových
šestnácti utkání a ukázali tak soupeřům pro
někoho nepříjemnou pravdu – jak to vypadá,

když se fotbal nejen chce, ale i umí hrát. Záhy
tak bylo jasné, že ostatní čtyři týmy si to rozdají mezi sebou jen o zbylé dva menší poháry.
Staroveský Bílý úlet nakonec vybojoval pohár
stříbrný, před bronzovými PRS, tedy hráči
z Proskovic. Titul nejlepšího střelce KFL získal premiérově Tomáš Chvostek z Bílého úletu
a nejlepším brankářem se stal stejně jako vloni
Libor Surýnek z Proskovic.

Vítězové Košatecké fotbalové ligy 2015 a 2017 – tým Ancianos

Košatecká fotbalová liga – stříbrný tým Staré Vsi n. O. Bílý úlet

Celkové pořadí KFL 2017
1. Ancianos
2. Bílý úlet (Stará Ves n. O.)
3. PRS (Proskovice)
4. Zadaři (Ostrava-Zábřeh)
5. Košatka

Kamil Hutěčka

Stolní tenis – OB liga Vlčovice
Kromě turnajů konajících se na sklonku
starého a začátku nového roku se v letošním
roce poprvé přihlásili naši muži (Jan Menšík,
Petr Pělucha, Jiří Zeman) do dlouhodobé roční
soutěže ve stolním tenise pořádané Osvětovou besedou Vlčovice (nedaleko Kopřivnice).
Soutěž se nazývá „OB Liga Vlčovice“ a koná se
v Kulturním domě Vlčovice. Soutěže se mohou
zúčastnit jen neregistrovaní hráči a hráčky bez

omezení věku a bydliště. Tato soutěž má celkem
11 kol a má následující termíny:
1.
kolo: sobota
28. 10. 2017
2.
kolo: sobota
18. 11. 2017
3.
kolo: sobota
16. 12. 2017
4.
kolo: sobota
17. 2. 2018
5.
kolo: sobota
17. 3. 2018
6.
kolo: sobota
21. 4. 2018
7.
kolo: sobota
19. 5. 2018
25
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8.
9.
10.
11.

kolo: sobota
kolo: sobota
kolo: sobota
kolo: sobota

16. 6. 2018
14. 7. 2018
18. 8. 2018
22. 9. 2018

val vítězně několik ztracených utkání a skončil ve druhém kole na čtvrtém místě. Doufám,
že všem třem našim zástupcům pomůže tento
výborný rozjezd k celkovému umístění minimálně v TOP 10 turnaje po posledním 11. kole
v roce 2018. Jak je vidět, tak „Starovjaci“ nejsou
žádná „ořezávátka“ a velmi dobře reprezentují
a zviditelňují naši obec i v tomto sportovním
odvětví.

Jak je vidět, tak proběhla již první 2 kola
a podle výsledků je možné konstatovat, že naši
muži zvládli rozjezd v této soutěži nad očekávání. V prvním kole bylo celkem 23 účastníků
a ve druhém kole 29 účastníků. Po těchto dvou
kolech je celkově Petr Pělucha na 2. místě, Jan
Menšík na 4. místě a Jiří Zeman na 7. místě.
Zejména chci vyzvednout sportovní výkony
Jiřího Zemana, který ve druhém kole vybojo-

Výsledky jednotlivých kol budou vždy
vyvěšeny na nástěnce v restauraci haly TJ
Stará Ves.
Jan Menšík

Další úspěšný rok staroveských hasičů a hasiček
Staroveští hasiči se zapojili do hasičských
soutěží v disciplíně „požární útok “ letos
výhradně v rámci stále velmi kvalitní Moravskoslezské ligy. Staroveský prapor tento rok
držely nejvýše naše ženy a, světe div se, veteráni. Mužský tým po loňské excelentní sezóně,
kdy mu celkový triumf unikl o malý kousek až
na poslední soutěži, vstoupil do letošní sezóny
v dosti obměněné sestavě, doplněné „young
guns“ z loňského B-týmu. Změny se týkaly
více postů, což se bohužel projevilo na větším počtu chyb a nepovedených útoků. Extra
body za výkon splňující ty nejvyšší parametry
si připsali pouze na pěti ze dvanácti ligových
kol. Nejlépe se mužům zadařilo na ligové soutěži ve slovenské Podvysoké, kde se umístili na
4. místě časem 14,464 s.

ho spolu s neobyčejnou vyrovnaností všech
ženských týmů až do předposledního ligového kola držely ve hře o obhajobu loňského
vítězství v Moravskoslezské lize. Nakonec však
byly nad jeho síly Kozmice, které třemi vítězstvími na posledních čtyřech ligových kolech
doslova urvaly titul vítězek Moravskoslezské
ligy, což se této vesničce na Hlučínsku podařilo
poprvé v historii. Staroveským ženám nakonec
poměrně smolně uteklo i celkové stříbro a to fotbalovou hantýrkou takzvaně „o skóre“, když při
shodě bodů s konkurenčním Svinovem rozhodl
ve prospěch soupeřek pouze větší počet lepších
umístění. Přesto výkony žen, zejména vítězství
na soutěži v Košatce časem 16,807 s. či druhá
místa na soutěžích v Oprechticích, Svinově,
Mošnově a Bartovicích byla potvrzením, že
staroveské ženy patří i nadále mezi to skutečně
nejlepší, co ženská kategorie může fajnšmekrům nabídnout. Po dvou předchozích neslaných,
nemastných sezónách jakoby staroveští veteráni
chytali vítěznou formu až s čtvrtým křížkem
na krku. Teprve letos si toto veteránské soukolí
takzvaně „sedlo“ a začalo předvádět špičkové
výkony a parádní sestřiky, a to již nikoli jen na
jednom, ale tak jak to má být - na obou terčích.
Po druhé příčce ve Svinově a vítězném double v Košatce a ve Vrbici se staroveští veteráni
vyšvihli do čela průběžného pořadí MSL. Před
posledním ligovým kolem v Bartovicích bylo

O poznání lépe se vedlo (jak už je ovšem
v posledních letech dobrým zvykem) týmu
žen. Ten těžil ze sehrané a velezkušené sestavy,
a po většinu sezóny ze stabilních výkonů, které
TERMÍNY AKCÍ
3. 2. 2018 – Vosí ples (sportovní hala TJ)
16. 2. 2018 – Hasičský ples
(hasičská zbrojnice)
30. 4. 2018 – Stavění máje
(hasičská zbrojnice)
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jasné, že si to rozdají na férovku pouze s rivaly
ze Svinova. Ti byli nakonec přece jen úspěšnější
a Stará Ves se tak musela spokojit s celkovou
druhou příčkou. I tak je to zatím největší úspěch
tohoto manšaftu.

ková), Markéta Janošková a Barbora Juřenová
(roz. Novobílská), a do All-stars B Daniela
Hamalová a Pavla Wolfová (roz. Monsportová). Navíc Kateřina Machancová získala
v hlasování Moravskoslezské ligy absolutní
titul Hasička roku!
Za zmínku jistě stojí i jeden nečekaný
úspěch staroveské zásahové jednotky, kterého
dosáhla počátkem listopadu na pátém ročníku
odborné přípravy zásahových jednotek sborů
dobrovolných hasičů nazvané Ostravská rallye.
Do té bylo přizváno deset zásahových jednotek SDH z Ostravska, které řešily pět zadaných
událostí simulujících skutečné zásahy. Staroveská jednotka se na této akci vedené Hasičským záchranným sborem města Ostravy
umístila na druhém místě.
Závěrem článku bych rád jménem místního
sboru dobrovolných hasičů všem čtenářům
Staroveského zpravodaje popřál příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vykročení do
nového roku. Vězte, že i v něm budou nad Vaší
bezpečností a spokojeností držet stráž a pozvou
Vás i na několik tradičních společenských či
sportovních akcí – staroveští hasiči!
Kamil Hutěčka

Medailové pořadí MSL 2017
Kategorie muži – 1. Podvysoká, 2. Stachovice,
3. Petřvaldík
Kategorie ženy – 1. Kozmice, 2. Svinov, 3. Stará
Ves n. O.
Kategorie veteráni – 1. Svinov, 2. Stará Ves n.
O., 3. Metylovice
V sobotu 18. listopadu se konalo slavnostní
zakončení Moravskoslezské hasičské ligy, tentokrát ve Větřkovicích, a staroveské týmy i tam
sklidily nečekané úspěchy také v individuálních anketách. Do All-stars týmů byli zvoleni
všichni členové veteránů – do All-stars A Zdeněk Kvita, Martin Palička a Jiří Onderka, do
All-stars B David Galásek a Petr Ječmen a do
All-stars C Karel Rozehnal a Kamil Hutěčka.
Obdobně úspěšné byly i ženy. Do All-stars
A pronikly Kateřina Machancová (roz. Galás-

Ostravská rallye 2017
První listopadovou sobotu se v Ostravě
uskutečnil pátý ročník netradiční odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů pod
názvem Ostravská rallye. Do akce pořádané
okresní odbornou radou velitelů se letos zapojilo devět ostravských jednotek včetně JSDH
Stará Ves nad Ondřejnicí. Během dne měla
jednotka za úkol řešit pět události, které simulovaly skutečný zásah. Jednotka byla během
zásahu hodnocena příslušníky hasičského
záchranného sboru, kteří provedli obodování
a po ukončení zásahu upozornili na chyby a jak
správně postupovat. Po příjezdu na hasičskou
zbrojnici v Nové Vsi byla provedena prezentace
a krátké školení. Následně byl jednotce přidělen úkol v lesoparku Benátky v Mariánských
Horách. Jednalo se o požár lesa v těžce přístupném terénu. S tímto úkolem se naše jednotka

vypořádala velice dobře a byla ohodnocena
8 body z 10 celkově možných. Poté jsme obdrželi další úkol v Zábřehu. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že se jedná o požár ve sklepním
prostoru se zraněnou osobou uvnitř. Jednotka
byla opět ohodnocena 8 body. Třetím úkolem byla záchrana zraněné osoby z hloubky,
ovšem za špatně zvolený postup jsme obdrželi
pouze 3 body. Předposlední úkol byl ovšem
pro jednotku velikým překvapením. Jednotka
měla provádět čerpání vody, ale po příjezdu na
místo byla jednotka informována, že se stala
dopravní nehoda a máme tuto událost řešit.
Pro jednotku bylo plnění tohoto úkolu velkou
premiérou, jelikož naše jednotka není předurčena k zásahům u dopravních nehod. Ovšem
i přes tuto skutečnost jsme si vedli velice dobře.
Jednotka provedla v yproštění zraněného
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řidiče a dále kontrolu vozidla, zda nedochází
k úniku provozních kapalin. Jednotka byla
pochválena hodnotiteli a obodována 9 body.
Posledním úkolem bylo pořezat ležící masivní
kmen stromu. Hodnotitel opět práci ohodnotil 8 body. Jednotka obdržela celkově 36 bodů
a umístila se na 2. místě z celkového počtu 9
jednotek z okresu Ostrava.

Tohoto cvičení se účastnili členové:
Strojník: Kamil Polášek
Velitel: Marek Harabiš
Hasiči: Richard Košťál, Jaromír Vávra
Za JSDH Stará Ves Richard Košťál

Z obecní matriky
Naši jubilanti:
Své významné životní jubileum oslavili a ještě oslaví tito naši spoluobčané:
Věra Pavlosková
Božena Onderková
Jaroslava Zemanová

Dagmar Foltová
Ludmila Valová

80 let
80 let
85 let

90 let
85 let

Jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a rodinnou pohodu.

Již nejsou mezi námi …
Jindřiška Duhanová
Danuše Malurková
Oldřich Hýl
Růžena Harabišová
Zdeněk Tyleček

Věnujte jim
tichou vzpomínku.

roč. 1923
roč. 1955
roč. 1938
roč. 1947
roč. 1950

Bronislava Pavlosková,
matrikářka

Aktuální informace ze sociální oblasti
Přídavek na dítě

společníka společnosti s ručením omezeným,
komandisty komanditní společnosti a odměny
člena orgánu právnické osoby a likvidátora)

Od 1. 10. 2017 se u přídavku na dítě dokládají příjmy společně posuzovaných osob za
předcházející kalendářní čtvrtletí stejně jako
u příspěvku na bydlení. V lednu 2018 dochází ke
změně posuzování rozhodného příjmu a přídavek na dítě bude přiznán nezaopatřenému dítěti,
pokud rozhodný příjem celé rodiny nepřevýší
částku 2,7násobku životního minima celé rodiny.
Zvýhodněny jsou rodiny, ve kterých aspoň jeden
z rodičů v posuzovaném čtvrtletí:

• pobíral dávky nemocenského pojištění nebo
důchodového pojištění,
• pobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
• byl pečující osobou u dítěte do 18 let, které
pobírá příspěvek na péči,
• pobíral rodičovský příspěvek po vyčerpání
peněžité pomoci v mateřství,

• měl příjem ze závislé činnosti (tzn. příjem
z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru, dále příjem za práci člena družstva,

těmto rodinám náleží dávka ve zvýšené výměře.
Ostatní budou pobírat přídavek v základní výměře.
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Věk dítěte

Základní
výměra

Zvýšená
výměra

do 6 let

500 Kč

800 Kč

od 6
do 15 let

610 Kč

910 Kč

od 15 do
26 let

700 Kč

1 000 Kč

nutí soudu dítě mladší 7 let, vznikat nárok na
dávku otcovské poporodní péče (tzv. otcovská).
Poskytuje se maximálně na dobu 1 týdne v období 6 týdnů od narození dítěte. Výše dávky je
70 % denního vyměřovacího základu.
Dávky pěstounské péče
Od 1. 1. 2018 dochází k navýšení příspěvku na
úhradu potřeb dítěte. Výše příspěvku je stanovena
podle věku dítěte a stupně závislosti na pomoci
jiné fyzické osoby. Zvýšila se i odměna pěstouna, která se stanoví podle počtu dětí, o které je
pečováno, nebo stupně závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby.

Rodičovský příspěvek
Od 1. 1. 2018 se zvýší celková částka rodičovského příspěvku z 220 000 Kč na 330 000 Kč, pokud
se narodí v rodině současně dvě a více dětí.

Zaměstnanost a minimální mzda

Nově si mohou rodiče zvolit výši rodičovského
příspěvku do částky:

S účinností od 1. 10. 2017 nemůže být jako uchazeč o zaměstnání evidována osoba vykonávající
pracovní činnost na základě dohody o provedení práce. Nově uchazeči o zaměstnání, který
dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče
o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu, je-li to důvodné, vydá ošetřující lékař na žádost
uchazeče „Potvrzení o dočasné neschopnosti
uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu.“
Potvrzení obsahuje:

• nepřevyšující 7 600 Kč měsíčně,
• převyšující 7 600 Kč měsíčně, jestliže aspoň
jednomu z rodičů k datu narození nejmladšího dítěte náleží částka 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu ve výši nejméně
7 600 Kč, ale maximální výše rodičovského
příspěvku nesmí přesáhnout tuto částku,
• 1,5násobku částek uvedených v předchozích
variantách v případě péče o vícerčata.
V případě, že je dítě rozhodnutím soudu svěřeno
do pěstounské péče na přechodnou dobu, nevzniká nárok na rodičovský příspěvek.

• místo pobytu uchazeče,
• rozsah a dobu povolených vycházek,
• další požadované údaje.

Nemocenské pojištění

Uchazeč je povinen během této doby dodržovat stanovený léčebný režim. V případě, že není
schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání
z důvodu ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení (např. rehabilitace), nechá si
na vlastní žádost vystavit potvrzení o ošetření
nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení. Potvrzení musí doložit na
příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR
nejpozději do 8 dnů od jeho vystavení. Poplatek za vystavení uvedených potvrzení platí Úřad
práce ČR.

Při vyplácení nemocenské dochází od ledna
2018 ke změně procentní sazby denního vyměřovacího základu. Dosud byla vyplácena
nemocenská od 15. dne pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, a to po celou dobu pracovní neschopnosti. Nemocenská se nově bude vyplácet
od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti ve výši
60 % denního vyměřovacího základu. Od 31. do
60. dne je to 66 % a od 61. dne se zvýší na 72 %
denního vyměřovacího základu.
S účinností od 1. 2. 2017 bude otci právě narozeného dítěte či dětí nebo muži, který převzal do
péče nahrazující péči rodičů na základě rozhod-

Minimální mzda se od 1. 1. 2018 zvýší na
12 200 Kč. Minimální hodinová mzda je 73,20 Kč.
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Dávky pro osoby se zdravotním postižením

• lhůta pro další poskytnutí příspěvku určeného
na pořízení motorového vozidla se zkrátila na
84 měsíců a výše dávky je odstupňována podle
příjmů žadatele a společně posuzovaných osob.

K 1. 1. 2018 se zvýší příspěvek na mobilitu
z 400 Kč na 550 Kč. U příspěvku na zvláštní
pomůcku dochází k těmto změnám:
• souhlas vlastníka nemovitosti s instalací schodišťové sedačky, stropního zvedacího systému,
svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny může být nahrazen rozhodnutím soudu,

Důchodové pojištění
Od ledna 2018 dochází ke zvýšení základní i procentní výměry důchodů. Základní výměra důchodu se zvýšila z 2 550 Kč na 2 700 Kč a procentní
výměra důchodu o 3,5 %. U pojištěnců narozených po roce 1971 činí důchodový věk 65 let.
Bc. Eva Kubíčková, DiS.
Magistrát města Ostrava
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociální práce a metodiky

• limit pro posouzení nároku na příspěvek se
snižuje z 24 000 Kč na 10 000 Kč,
• při posuzování nároku na dávky se nepřihlíží
k celkovým sociálním a majetkových poměrům,

Ohledně podrobnějších informací ze sociální oblasti se můžete obracet na sociální pracovnici
Bc. Evu Kubíčkovou, DiS., která má první pondělí v měsíci na Obecním úřadě Stará Ves
nad Ondřejnicí v době od 13 do 15 hod pravidelné konzultace, případně si můžete sjednat
schůzku na telefonu 602 139 029, e-mailem ekubickova@ostrava.cz nebo prostřednictvím
pracovníků obecního úřadu.

Informace pro žadatele o službu
Domova pro seniory ONDRÁŠ p. o.
Ze zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách lze do domovů pro seniory podávat žádosti o službu,
pokud ji člověk aktuálně potřebuje a je rozhodnutý nastoupit. Tato služba je určena osobám, které
mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Tudíž před léty podané žádosti, které leží v archivu Domova pro seniory Ondráš p. o.,
nemají zákonný podklad a musí být při zájmu o službu podány znovu na aktuálních formulářích.
Délka podání žádosti nehraje roli.
Hodnocení žádostí zařazených v evidenci aktuálních žádostí:
1) Pořadí žádostí o uzavření smlouvy se stanovuje na základě potřebnosti žadatele a rozhoduje
o něm komise DSO.
2) Komise hodnotí zejména bodové ohodnocení získané při osobním jednání se sociální pracovnicí
(potřebnost užívání služeb DSO, míra soběstačnosti, sociální situaci – podmínky bydlení, pomoc
rodiny nebo jiné služby).
V případě, že zájemce o službu nemůže jednat sám a není schopen podpisu, vyžadujeme
k zastoupení plnou moc. Má-li opatrovníka ustanoveného rozhodnutím soudu, potom za něj může
jednat opatrovník.
Potřebujete naši službu již nyní? Neváhejte nás kontaktovat na t. č. 558 666 595 nebo 736 262 190.
Bc. Blanka Nálepová, sociální pracovnice
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Obecní knihovna Stará Ves nad Ondřejnicí
V roce 2018 čeká staroveský zámek rozsáhlá rekonstrukce, která se bude týkat i obecní
knihovny. Abychom mohli našim čtenářům poskytovat služby bez omezení, bude knihovna po dobu
trvání rekonstrukce přestěhována do náhradních
prostor, a to do místností bývalé zubní ordinace.
Odměnou za případné menší komplikace
nám všem bude krásná nová knihovna, místo,
kde se nejen půjčují knihy, ale bude sloužit i jako
kulturní centrum, kde si velcí i malí návštěvníci
budou moci v hezkém prostředí odpočinout, jen
tak si prolistovat časopis, popovídat si s přáteli,
vyhledat si potřebné informace, zahrát si s kamarády hry nebo si třeba napsat domácí úkoly. Prostě
místo, kde se všichni budeme cítit příjemně.

Ale abychom nepředbíhali – před námi jsou
teď nejkrásnější svátky v roce, tak si je všichni
užijme, jak nejlépe umíme. Přeji všem občanům
krásné Vánoce a šťastný a úspěšný nový rok.
Michaela Daňková, knihovnice
PŮJČOVNÍ DOBA V PROSINCI:
do 19. 12. - půjčovní doba beze změn
20. 12. - 28. 12. - zavřeno
pátek 29. 12. - otevřeno od 8.00
do 12.00 hod.
od 3. 1. 2018- půjčovní doba beze změn

Vyhodnocení dětských soutěží
k jubilejnímu roku 2017
tvoření z hlíny. Výrobky (které bylo nutné nechat
vyschnout a poté vypálit v keramické peci) si jejich
tvůrci mohou vyzvednout na obecním úřadu.
Dále na stejné akci probíhala soutěž o nejhezčí vlastní návrh sgrafitové výzdoby našeho
zámku. Vybrali jsme 6 nejpěknějších výtvorů,
jejichž autory jsou:
o Barbora Němcová
o Julie Kmitová
o Simona Jančáková
o Daniela Hrebíčková
o Eva Menšíková
o Hana Němcová

Poslední razítka do celoroční dětské soutěže
Putování jubilejním rokem mohly děti od 3 do
15 let získat na listopadové obecní akci Rozsvícení
vánočního stromu. Soutěž tak dorazila do svého
finále a závodníci, kteří získali 10 razítek s jubilejní pečetí, postupují do slosování o pěkné ceny,
kterými slíbil mladé účastníky ocenit pan starosta
ing. Dalibor Dvořák. Vyplněné hrací karty je třeba
odevzdat do konce roku na obecním úřadě nebo
přímo p. učitelce Zdence Chvostkové v základní
škole. Slosování karet proběhne na Maškarním
plese s Hopsalínem v hale TJ Stará Ves n. O.
v sobotu 20. ledna 2018, kde bude také vybrán
nový šťastný majitel hlavní ceny – tabletu.
V doprovodném programu na zářijovém
Renesančním dnu si mladí účastníci vyzkoušeli

Ceny si vyzvedněte taktéž na obecním úřadu.
Mgr. Zdenka Chvostková

Poděkování MUDr. Iwanuszkové
Chtěla bych touto cestou vyjádřit své vřelé poděkování všem mým malým i větším
pacientům, rodičům a celým rodinám za krásných 10 let mé pediatrické práce ve Vaší obci.
Po celou dobu jsem potkávala skvělé lidi, kteří mne obohatili na celý život.
Děkuji starostům ing. Daliboru Dvořákovi a Václavu Kološovi za výbornou spolupráci
a vytvoření příjemných pracovních podmínek.
MUDr. Joanna Iwanuszková
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Poděkování našim hasičům
Ředitel územního odboru Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje
plk. Ing. Radim Kuchař vyslovil 30. 10. 2017
dopisem starostovi poděkování jednotce SDH
Stará Ves n. O. za vysoké osobní nasazení, vysokou úroveň výcviku a profesionální zvládnutí
záchranných prací členů zásahové jednotky,

prokázané jejími člen při odstraňování následků
a snížení materiálních škod způsobených vlivem
extrémního větru. Orkán Herwart, který zasáhl
v neděli 29. 10. i území kraje, vyvolal na území
kraje celkem 608 mimořádných událostí, z toho
122 na území okresu Ostrava.
Děkujeme!

Oznámení
Kalendář na rok 2018
v prodeji!

OTEVÍRACÍ DOBA
Obecního úřadu
ve Staré Vsi n. O.
během vánočních svátků:

Cena 60 Kč za kus.
K zakoupení na obecním úřadě,
u místních podnikatelů, nebo
na některých obecních akcích.

středa 27. 12. otevřeno
		
7,30 – 17,00 hod.
čtvrtek 28. 12. zavřeno
29. 12. zavřeno

D

o závěru jubilejního roku mnoho radosti,
v novém roce 2018 splnění všech přání
osobních i pracovních
přejí
Ing. Dalibor Dvořák
starosta obce

Mgr. Jaromír Chvostek
místostarosta obce

Zastupitelstvo obce a zaměstnanci
Obecního úřadu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
© Klein

pátek
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Pozvánky
Jen dny scházejí do konce jubilejního roku 2017,
v němž jsme si připomínali 750. výročí od první zmínky o obci.
Poslední den tohoto roku uzavře

JUBILEJNÍ SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
na travnatém hřišti nad halou TJ Stará Ves n. O.
Začátek v 20.00 hod., občerstvení v restauraci Sokolka zajištěno.
Zve Obecní úřad ve Staré Vsi n. O.

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Dne 27.12.2017 se už pošestnácté uskuteční turnaj ve stolním tenise v soutěži jednotlivců.
Turnaj se uskuteční v hale Sokolovny v areálu TJ Stará Ves.
PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM:
Kategorie školní mládež do 15 let (neregistrovaní):
Prezence účastníků		
7.30 – 8.00 hod.		
Soutěž

8.00 – 11.00 hod.

Kategorie dospělí od 16 let – ženy (neregistrované):			
Prezence účastníků		
8.30 – 9.00 hod.		
Soutěž

9.00 – 11.30 hod.

Kategorie dospělí od 16 let – muži (neregistrovaní+registrovaní nad 60 let):
Prezence účastníků		
12.30 – 13.00 hod.		
Soutěž 13.30 – 20.00 hod.
Za pořadatele Jan Menšík
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SRPŠ a ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí
Vás co nejsrdečněji zve na tradiční

Školní ples
v pátek 9. února 2018
od 19 hodin v budově školy
hudba Rexton, občerstvení
cena vstupenky 80 Kč
Rezervace míst na tel. 558 669 222

Základní škola a Mateřská škola
Stará Ves nad Ondřejnicí
zve rodiče a přátele školy na tradiční koncert

Na Vánoce
dluhé noce
čtvrtek
21. prosince 2017 v 16.30 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele

účinkují žáci základní školy, mateřské školy a ZUŠ Brušperk

34
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TĚŠÍME SE NA VÁS!

Hraje skupina Rexton,
v programu vystoupí břišní tanečnice a
další zajímaví hosté.

Kdy: v pátek 19.1.2018 ve 20,00 hod.
Kde: hala TJ Stará Ves n. O.

konaný u příležitosti zakončení
jubilejního roku 2017.

OBECNÍ PLES

Kulturní komise při Obecním úřadu
ve Staré Vsi n. O.
ve spolupráci s místními spolky
Vás zve na

Děti, pozor! V průběhu plesu
bude vyhodnocena soutěž
Putování jubilejním rokem 2017!

v hale TJ STARÁ VES n. O.

v sobotu 20.1.2018 ve 14,OO hod.

s HOPSALÍNEM

MAŠKARNÍ PLES

Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, z. s.
zve všechny děti i rodiče na

www.staraves.cz
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SILVESTROVSKÝ

C31.Y12.K20L17OKROS
areál TJ Stará Ves nad Ondřejnicí
prezentace od 9:30
veřejný závod dětí (nábor) 10:30
žáci, žákyně, kadetky 11:00
kadeti, juniorky, ženy, masters C, D 11:50
elite, U23, junioři, masters A, B 13:00
občerstvení zajištěno

www.ackstaraves.cz

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

KO M I N I C T V Í
Lukovský s. r. o.

kontroly a čištění spal. cest
vložkování komínů
opravy komínů

Tel.: 602 930 888
www.kominictvi-lukovsky.cz
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Mikuláš s čerty v ZŠ a MŠ

Hanka Němcová - Renesanční den
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Zakončení hasičské ligy MSL – bronzové hasičky SDH Stará Ves n. O.

Soutěžní tým mužů SDH Stará Ves n. O.

Zakončení hasičské ligy MSL – stříbrní veteráni SDH Stará Ves n. O.

Soutěžní tým žen SDH Stará Ves n. O.

Hasiči

www.staraves.cz
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Halloween

Obrácený den

Halloween

Oranžový den

Škola
SStaroveský zpravodaj
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Výstava staroveských spolků

Český rybářský svaz

Jezdecký klub

Základní organizace Českého svazu chovatelů

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
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Renesanční den
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Dušičky

Rozsvícení vánočního stromu

Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi
a Košatce v 1. čtvrtletí roku 2018
DATUM

AKCE

MÍSTO

POŘADATEL

Novoroční cyklojízda na Hukvaldy

odjezd od haly TJ

ACK Stará Ves

Novoroční pochod Starou Vsí

odchod od haly TJ

TJ Stará Ves

12. ples střediska mládeže

ZŠ Stará Ves

DSM Stará Ves

13.1.2018

Myslivecký ples

KD Odra

Myslivecké sdružení

13.1.2018

Tříkrálová sbírka

Stará Ves, Košatka

Farnost St. Ves

17.1.2018

Výroční schůze

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

19.1.2018

Obecní ples

Hala TJ

Obec Stará Ves

20.1.2018

Dětský maškarní ples

Hala TJ

TJ Stará Ves

26.1.2018

Lašský bál

Krmelín Na Benátkách

LSPT Ondřejnica

3.2.2018

Florbalový ples

Hala TJ

TJ Stará Ves

9.2.2018

Školní ples

ZŠ

SRPŠ, ZŠ a MŠ St.Ves

17.2.2018

Staroveský košt

Dům zahrádkářů

ZO ČZS

10.2.2018

Ples TJ Sokol Košatka

KD Odra

TJ Sokol Košatka

13.2.2018

Pochování basy

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

16.2.2018

Hasičský ples

Hasičská zbrojnice

SDH Stará Ves

24.2.2018

Koňařský ples

Sokolovna Proskovice

Jezdecký klub

17.3.2018

Výroční schůze

Dům zahrádkářů

ZO ČZS

24.3.2018

Dětský maškarní ples

KD Odra

TJ Sokol Košatka

1.1.2018

6.1.2018
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