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Vážení spoluobčané,

dny roku 2016 jsou sečteny a k Vám se 
dostává v tomto adventním čase, v čase oče-
kávání příchodu Vánoc, další vydání našeho 
zpravodaje. Najdete v něm ohlédnutí za rokem 
minulým i informace o tom, co nás čeká v roce, 
kdy společně oslavíme 750leté výročí založení 
naší obce. Chtěl bych využít této příležitosti  
a poděkovat Vám všem za vše, co pro obec 
děláte, a nemusí to být vždy jen pomoc a chvála. 
I dobře míněná kritika nás přece může posu-
nout dál, pokud jí nasloucháme. Když k tomu 

všemu připojíme pokoru, vytvoříme si v obci 
prostředí pro dobrý život všech občanů.

Vážení Starovjáci, přeji Vám všem hodně 
zdraví, štěstí a pohody v rodinném kruhu  
a v kruhu Vašich přátel.

Život plyne jak voda, takže si ho užívejme 
a vzpomeňme na slova známé písně: „Není 
nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti 
smutno, natož aby se brečelo“.

S úctou ing. Dalibor Dvořák,  
starosta obce

Slovo starosty

Vernisáž 
výstavy Krajina

V rámci výstavy proběhlo představení kalendáře 
na rok 2017

O tom našem jubilejním roce

Tento poněkud zastaralý název 
jsem zvoli l záměrně. Jde tot iž  
o volnou parafrázi názvu článku  
O té naší výstavě, který vyšel před  
88 lety, v roce 1928, v časopise 
Nové cesty a informoval o pří-
pravách jubilejní výstavy:

„Letos, kdy slavíme 10 let trvání 
naší republiky, rozhodli se zástupcové 
všeho občanstva uspořádati výstavu, aby 
jednak připamatovali sobě neblahé válečné roky, 
aby dále ukázali svým dětem a oné mladší gene-
raci, jak těžko se žilo. Místní spolky a organisace 
súčastní se rovněž výstavy v plné míře…“

Před podobným, nelehkým úkolem stojíme 
i nyní: úkolem důstojně připomenout a oslavit 
tři čtvrtě tisíciletí od vystoupení naší obce  
z temnoty dějin.

Před startem jubilejního roku
Schází už jen několik dnů do chvíle, kdy 

začneme psát letopočet 2017. Hned 1. ledna 
odstartujeme vstup do roku, který je pro Starou 
Ves n. O. rokem jubilejním: v průběhu celého 
roku si budeme připomínat, že uplynulo neuvě-
řitelných 750 let od chvíle, kdy název naší vesnice 
vstoupil do dějin Ostravska či severní Moravy.

Oslavy v roce 2017 – není to 
omyl?

Ano, několikrát se ozvalo, že 
jsme asi špatní počtáři a jak je 
možné, že oslavujeme 750 let, když 
impozantní oslavy 700 let obce 

proběhly v roce 1969. Vysvětlení 
vychází z úrovně tehdejšího historic-

kého poznání, kdy se založení vesnice 
spojovalo s tzv. zakládací listinou města 

Brušperka. Teprve po nějakém čase historikové 
ztotožnili dnešní Starou Ves nad Ondřejnicí  
s újezdem Bruneswerde, jmenovaným v tzv. závěti 
olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburka, 
vydané 29. listopadu 1267, v níž doslova stojí: „…
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 sedmdesáti lány. Tento 
bruneswerdský újezd jsme koupili od paní Konráda  
z Plavče a jeho dědiců a celý náleží našemu kostelu“.

Přípravy na nadcházející oslavy začaly již 
na počátku roku 2016, kdy jsme začali shroma-
žďovat nápady a náměty, jak oslavit významné 
jubileum obce. Prvním hmatatelným výsled-
kem pak bylo záříjové představení kalendáře, 
který nás zavádí do historie obce.
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Bývávaly časy

 Z podnětu místního učitele Viléma Kemla 
a domkáře Viléma Lednického založena 
Tělocvičná jednota Sokol ve Staré Vsi dne 
2. prosince 1906.

 Rok 1906 – „na podnět učitele Karla 
Šitavance a hostinského Prokopa Místeckého 
založen ve Staré Vsi Odbor Národní jednoty 
pro severovýchodní Moravu v Olomouci. 
Účelem jejím jest přispívati ku národnímu, 
duševnímu a hmotnému zvelebení kraje 
severovýchodní Moravy. Po celou dobu 
pracoval spolek na poli tom přednáškami, 
divadlem, četbou a národními slavnostmi. 
Roku 1906 odbor ustaven, stanovy schváleny 
již 31. 12. 1903. Při založení čítal 73 členy, 
po převratě 61 členů. Odbor vlastní klavír, 

který při akademiích a koncertech dobré 
služby koná.“

 Rok 1946 byl převážně suchý, což způsobilo 
nedostatek píce a slámy. Avšak jinak byla 
úroda dostačující a bramborů se urodilo 
velmi mnoho.

 Nerozvážnost. Paní Hynečková Alžběta  
č.p. 347 vlastní malé hospodářství. Na jaře 
(roku 1956) nasadila husu na vejce a do 
bedny pod hnízdo dala teplý popel, aby 
housata se spíše a určitě vylíhla. Výsledek 
byl, že jednoho dne ve večerních hodinách 
husa i s vejci shořela a spolu také jiná drůbež 
v dřevěném chlívku. Jen včasným zákrokem 
sousedů nedošlo k většímu požáru.

Co nás v následujícím roce  
vlastně čeká? 

Jubilejní rok odstartujeme symbolickým 
přípitkem u staroveského zámku před startem 
každoročního, letos ovšem slavnostněji poja-
tého sportovního vstupu: novoroční jízdou na 
Hukvaldy a novoročním pochodem po okolí 
Staré Vsi. V průběhu celého roku se pak budou 
v informačním centru zámku střídat výstavky 
počínaje obrázky z novoročních jízd přes 
expozice jednotlivých místních spolků až po 

prosincovou výstavu Dovednosti Starovjáků. 
Máme se tedy na co těšit.

Jubileum by si měli připomenout nejen 
dospělí občané, ale také mladá generace. Proto 
jsme připravili dětskou soutěž Putování jubilej-
ním rokem, o níž se dočtete níže.

O většině chystaných akcí se dozvíte pro-
střednictvím informačního bulletinu, chcete-li 
kalendáře akcí, který bude průvodcem celým 
následujícím rokem. 

Mgr. Jaromír Chvostek

Dětská soutěž

V rámci akcí nadcházejícího jubilejního 
roku 2017 připravuje kulturní komise spolu  
s obecním úřadem i zajímavou soutěž pro děti 
od 3 do 15 let pod názvem Putování jubilejním 
rokem 2017.

Jedná se o celoroční procházení dětí vhod-
nými vybranými aktivitami, připravovanými 
spolky právě pro malé staroveské občany. Účast 
se bude zaznamenávat na hrací kartu oražením 
jubilejní pečetě. Pravidla a podrobné informace 

o soutěži budou k dispozici v Kalendáriu akcí, 
které bude samostatnou přílohou prosincového 
zpravodaje.  První putování čeká děti už na Nový 
rok 1. 1. 2017, kdy se rozjíždí novoroční jízda na 
Hukvaldy a startuje novoroční pochod okolím 
Staré Vsi. Záštitu nad soutěží přijal starosta obce 
Ing. Dalibor Dvořák s příslibem hodnotných cen 
pro iniciativní a vytrvalé malé soutěžící.

Za kulturní komisi  
Mgr. Zdenka Chvostková
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Zpravodajství ze zámku

 Ředitel ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. Mgr. P. Plečka 
seznámil RO s přípravou škol. roku 2016/17. 
Mgr. H. Šeflová informovala RO o umístění 
dětí v MŠ a přípravě školního roku (nad rámec 
výukového plánu budou zajištěny kurzy pla-
vání a lyžování).

 RO pověřila starostu zajištěním objednávky 
akce „PD nové učebny jazyků – ZŠ Stará Ves 
n. O.“ firmě DaF-PROJEKT s.r.o., Ostrava.

 RO schválila zadání zakázky na úpravu 
povrchu cyklostezky Stará Ves n. O. – 
Petřvald. firmě EUROVIA CS a.s., Praha 1, 
za částku 685.915,12 Kč vč. DPH. Podíl obce 
Stará Ves n. O. činí 372.765,91 Kč vč. DPH, 
zbývající část řeší obec Petřvald.

 RO vzala na vědomí vyhlášení poptávkového 
řízení pro „Zpracování PD na cyklotrasu 
podél komunikace III/48615 v obci Stará Ves 
n. O. – délka 1,45 km“. V 1. kole nebyli zájemci, 
v 2. kole rozšířen počet oslovených firem na 6.

 RO schválila uzavření nájemní smlouvy  
s p. Janou Vítkovskou, Kopřivnice na pro-
nájem části bývalého zdravotního střediska 
za účelem provozování masérských a rege-
neračních služeb. 

 Starosta obce informoval o schůzce starostů 
okolí letiště Mošnov, bylo konstatováno, 
že výcvik pilotů vrtulníků bude ukončen  
k 22. 7. 2016. 

 RO schválila uzavření smlouvy na zpraco-
vání digitálního povodňového plánu obce  
s f irmou ENVIPARTNER s.r.o., Brno  
v rámci projektu pro OPŽP za cenu 110 tis. Kč  
vč. DPH.

 Starosta informoval RO o přípravě poptáv-
kového řízení na zpracování nové webové 
prezentace obce.

 RO schválila deklaraci o spolupráci v rámci 
projektu „Ochrana druhu Osmoderma ere-
mita v EVL Poodří“. Obec umožní výsadbu 
cca 30 hrušní na parc. č. 2165 v k. ú. Košatka. 

 RO schválila navýšení původní smluvní 
ceny na objektu hasičárny o 49.700 Kč 
bez DPH f irmě STASPO spol . s .r.o., 
Ostrava-Radvanice.

 RO schválila návrh výpovědi smlouvy  
o nájmu nebytových prostor dohodou ke 
dni 1. 12. 2016 v budově čp. 288 (zdravotní 
středisko – zubní odd.), kterou předložila 
MUDr. Hana Bočková.

 ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2 (navý-
šení – most na ulici U Mostu, zastávky, 
doplatek zastávky u Hrušky, hřbitov – smu-
teční síň a oprava chodníků, oprava topení 
v zámku, opravy ve školní jídelně) a 3/2016 
(navýšení o finanční dar fy Charitas, ve 
výdajích jazykovou učebnu v ZŠ, VO pod 
mostem, osvětlení hřbitova, nákup pozemku 
pro rozšíření hřiště ZŠ). 

 ZO schválilo Plán financování obnovy vodo-
vodů a kanalizací v majetku obce.

 ZO schválilo prodej pozemku parc. č. 780/6 
vč. stavby tlakové stanice a instalované tech-
nologie za smluvní cenu 150 tis. Kč firmě 
SmVaK Ostrava a.s.

 ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí 
na nákup pozemku k rozšíření hřiště ZŠ za 
1.600 tis. Kč.  

 ZO schválilo smlouvu s Povodím Odry s. p.,  
Ostrava pro realizaci stavbu „Stará Ves – 
most přes Ondřejnici na ulici K Mostu“.

 RO vzala na vědomí informaci starosty 
o připravovaném výběrovém řízení na 

 31. prosince 1956 zahájila Ostrava první 
zkušební vysílání televize a první televizní 
přijímač u této příležitosti vlastnil a uvedl do 

provozu zaměstnanec elektrárny Lubomír 
Polášek č.p. 316.

Mgr. Jaromír Chvostek
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posk y tovatele doprav ní obslu žnost i  
v l. 2018-28 v oblasti Novojičínsko – východ.

 RO schvá l i la smlouv y na v ystoupení  
p. V. Špinarové (45.000,- Kč + 15 % DPH) 
a doprovodné skupiny (35.000,- Kč + 15 % 
DPH) na obecních slavnostech 2017.

 RO schválila smlouvu o havarijním pojiš-
tění vozidel SDH Stará Ves a Košatka  
s Kooperativa pojišťovnou a.s., Praha 8 
(roční pojistné 26 664,- Kč).

 RO schválila realizaci drobných investič-
ních akcí: instalace chladicího zařízení 
v restauraci Odra Košatka (48.445,- Kč  
s DPH), rekonstrukce místní komunikace 
na ul. Sportovní pod mostem (odvod-
nění 138.872,- Kč, asfalt 274.004,50 Kč), 
oprav y dešťové kanalizace v Košatce 
(90.726,- Kč), oprava chodníku Brušperská  
(350.063,- Kč).

 RO schválila prominutí nájmu v KD Košatka 
pro žolíkový turnaj 29. 10. 2016.

 RO schválila udělení licence osobní dopravy 
na lince 910333 Ostrava-Mošnov firmě 
ARRIVA MORAVA a.s., Ostrava.

 P. Jana Abrlová, DIS. z MMO seznámila RO 
s problematikou poskytování sociálních 
služeb v obci, RO schválila dar 20 tis. Kč 
firmě Centrum sociálních služeb Ostrava, 
o.p.s., Ostrava a doporučí ZO vyčlenit pro 
rozpočet r. 2017 částku k zajištění dostup-
nosti sociálních služeb v obci. 

 RO schválila uzavření Dohody o ukončení 
smlouvy o dílo „Chodník v obci Košatka“, 
s f. Dopravoprojekt Ostrava a.s. z důvodu 
změny legislativy.

 RO schváli la nabídku pro zpracování 
analýzy potenciálu produkce odpadů pro 
projekt sběrného dvora s fou Regionální 
centrum EIA s.r.o. (cena 29 tis. Kč bez DPH).

 RO schválila rozpočtové opatření č. 4/2016 
(bytové hospodářství + 50 tis. Kč, nebytové 
hospodářství + 50 tis. Kč, volby kraj a Senát 
96 270,- Kč.

 RO schválila smlouvu o poradenství s fou 
INOVA Int. s.r.o., Ostrava na zpracování 
projektu „Multifunkční jazyková laboratoř 
ZŠ Stará Ves n. O.“ v rámci IROP (odměna 
při realizaci 95 tis. Kč bez DPH).

Mgr. Jaromír Chvostek

Činnost obce je často hodnocena jen podle 
toho, co je viditelné, na co si můžeme sáhnout. 
Realita je jiná. Je zde nezbytná úřednická čin-
nost, která je kladena na obce v čím dál větším 
rozsahu a při velké časové náročnosti. Do 
toho se musí zaměstnanci srovnat s běžnými 
trápeními občanů, které v žádném okamžiku 
pracovní doby neodmítneme. Je zde spousta 
příběhů, které běžný občan nevnímá, a buď  
o nich neví, nebo je považuje za samozřejmost. 
Uvnitř této neviditelnosti stojí akce, které jsme 
letos připravili a zrealizovali, anebo které při-
jdou na řadu v létech dalších. Pro připomenutí 
pojmu tento článek jako seznam. Tak pojďme 
na to. 

Doprava – co bylo dokončeno:

 Cesta pod mostem pod silnici I/58 včetně 
asfaltového povrchu a veřejného osvětlení. 
Dlouhé 5leté čekání na převod pozemku do 
vlastnictví obce bylo ukončeno.

 Nový povrch na cyklostezce do Petřvaldu 
- pěkná akce ve spolupráci s obcí Petřvald. 
O to víc nás mrzí chování zemědělců, kteří 
nový povrch využili pro sklizeň řepy. Každý 
asi ví, že cyklista váží méně než plný trakto-
rový návěs …

 Nové čekárny na autobusových zastávkách. 
Na Drahách čekárny dokončily utváření 

Ohlédnutí za děním ve Staré Vsi n. O.  
v roce 2016
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celého prostoru, který byl f inancován 
majitelem firmy Hruška. Zastávka Stará 
Ves-křižovatka byla kritizována za nedosta-
tečnou kapacitu ve směru na Ostravu, proto 
byla vyměněna a dohotovena vč. pokrytí 
internetem (odstraněná zastávka bude  
v příštím roce instalována v Košatce).

 Stavební povolení na chodníky na ul. 
Proskovická a Petřvaldská.

 Připravujeme: zastávku Na Hůře, kde jsme 
se nemohli domluvit s majiteli soukromých 
pozemků na umístění zastávky, nyní se 
připravuje stavební povolení. Zastávka bude 
umístěna naproti kamenictví.

Na chodník od hlavní silnice I/58 na ul. 
Brušperská máme hotovou studii a vypsali jsme 
2 výběrová řízení na projekční práce. Protože 
se nám nepřihlásil nikdo, budeme zakázku 
vypisovat po Novém roce znovu.

Chodník Košatka je „krásný příběh“: hoto-
vou dokumentaci nám znehodnotila digitali-
zace katastru a chyba v zákoně, který schválili 
poslanci, kterým trvalo rok, než zjednali 

nápravu. Nás jejich chyba stála cca 50.000 Kč. 
Příští rok snad budeme moci požádat o vydání 
územního rozhodnutí.

Vybavení obce – co se podařilo  
realizovat, co připravujeme?

 Rekonstrukce hasičárny ve Staré Vsi vč. 
bezbariérového přístupu: tady jsme museli 
mírně navýšit rozpočet stavby, neboť se uká-
zalo, že původní budova hasičárny nestojí na 
pevných základech a historické přístavby je 
třeba zabezpečit před možným poškozením 
svázáním ocelovými pruty.

 Rekonstrukce interiéru smuteční obřadní 
síně: při odkrytí podlahy se ukázalo, že je 
tak nerovná, že se musí podlahová deska 
udělat zcela znovu.

 Výstavba chodníků v urnové části hřbi-
tova: chodníky nikdy nebyly dělány podle 
projektu, takže jsme při realizaci museli 
zvednout niveletu několika hrobových míst, 
aby budované chodníky nenarušily estetické 
umístění již zbudovaných pomníků.

Nově zrekonstruovaná budova hasičské zbrojnice
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 Příspěvek obce ZO ČZS Stará Ves na rekon-
strukci Domu zahrádkářů byl použit na 
výměnu oken a sociálního zařízení.

 Studie odtokových poměrů na Horním konci 
nám navrhla budoucí možné řešení úpravy 
Mlýnského náhonu a Kulišovky.

 Územní rozhodnutí na 2. etapu kanalizace 
v obci: první nezbytný krok na dlouhé cestě 
za dotací.

 Projektová dokumentace na lávku k ulici 
K Mostu: životnost lávky byla odborníky 
odhadnuta na maximálně 5 let, proto jsme 
zahájili přípravu pro výstavbu nového 
mostu.

 Projektová dokumentace na zateplení nové 
budovy školy včetně rekonstrukce kotelny: 
výměna oken a rekonstrukce kotelny je 
rovněž problém, který musíme v blízkém 
časovém horizontu řešit.

 Projektová dokumentace – multifunkční 
jazyková laboratoř: pokud se podaří získat 

dotaci, budeme mít ve škole nejmoderněji 
vybavenou učebnu cizích jazyků v širokém 
okolí.

 Studie výstavby školního hřiště včetně 
výkupu pozemku: pozemek již máme, teď 
„jen“ dokončit projekt a připravit výstavbu 
nového sportoviště pro děti.

 Studie revitalizace Panského dolu navazuje 
na rekonstrukci rybníků a mělo by zde 
vyrůst místo pro odpočinek a herní prostor 
pro děti.

 Územní studie Zákostelí pro potřeby 
územního plánování byla jedna z podmí-
nek našeho územního plánu. Nyní jsou  
v této oblasti jasné podmínky pro budoucí 
výstavbu.

 Schválený projekt výměny obecního roz-
hlasu bude znamenat plošné pokrytí obce 
bezdrátovým rozhlasem.

 Před dokončením je projekt sběrného dvora 
pro odpady, který by měl být vybudován 

Část hřbitova byla opatřena novými chodníky
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Slavnostní vysvěcení smuteční obřadní síně farářem Janem Slavíkem za přítomnosti starosty D. Dvořáka dne 2. 11. 2016

v prostorách bývalého vojenského mono-
bloku.

 Bylo zadáno zpracování dokumentace na 
rekonstrukci rybníků nad zámkem, kde 
je nutné odbahnění a oprava výústního 
objektu, včetně odvodu vody přes zámeckou 
zahradu do řeky.

 Chystáme nové podání žádosti o dotaci na 
projekt rekonstrukce zámku s rozšířením  

o prostory pro budoucí knihovnu v prvním 
patře.

 V obci se průběžně doplňuje veřejné osvět-
lení – např. na hřbitově.

Z výčtu akcí je patrné, že nás v nejbližší 
době čeká spousta práce a pokud projekty napl-
níme, bude naše obec zase o něco modernější 
a krásnější. 

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Oznámení o stanovení výše poplatku

Zastupitelstvo obce na svém 
zasedání 14. 12. 2016 schválilo 
vyhlášku č. 2/2016 o provozu 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů. Součástí usnesení je 
stanovení poplatku za tuto 

službu pro rok 2017 v nezměněné výši 660 Kč 
za osobu a rok. Poplatek je splatný jednorázově 
buď nejpozději do 31. 3. příslušného kalendář-
ního roku, nebo ve dvou stejných splátkách, 
vždy nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného 
kalendářního roku. 

OÚ Stará Ves n. Ondř.
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Změna územního plánu obce

Aktuální informace ze sociální oblasti

Vážení občané, již dva a půl roku máme 
platný územní plán, který stanovuje zásady 
územního rozvoje naší obce.

Zanedlouho po jeho schválení zastupitel-
stvem obce již někteří občané začali předkládat 
návrhy na změny ÚP na svých pozemcích  
a v současné době máme námětů na změnu plánu 
již celou řadu. Proto zastupitelstvo obce na svém 
zasedání deklarovalo zájem na pořízení změny 
č. 1 územního plánu obce. Důvodem pro změnu 
ÚP jsou zejména aktualizace stavu území, 
vyhodnocení časového postupu v naplňování 
návrhových ploch územního plánu, zapracování 
zaevidovaných územních studií a promítnutí 
nových podnětů a požadavků občanů. O poří-
zení změny ÚP chceme pořizovatele ÚP - Magis-
trát Města Ostravy - požádat v příštím roce.

Vyzýváme proto občany a majitele pozemků 
na k. ú. obce, aby realizovali podání podnětů 
a požadavků ke změně ÚP v termínu do  
31. března 2017.

Podnět ke změně ÚP je možno podat pouze 
písemně na podatelnu obecního úřadu nebo 

elektronicky přes datovou schránku obce. 
Všechny doručené podněty budou vyhodno-
ceny z hlediska příslušnosti k územnímu plánu, 
tzn. vyloučeny budou všechny podněty, které 
jsou nekonkrétní, které se územního plánu 
obce netýkají nebo které jsou nejednoznačné 
nebo nesrozumitelné. Vytříděné podněty 
budou zaevidovány na obci a předány zpra-
covateli změny územního plánu jako jeden  
z podkladů k prověření a případnému zapraco- 
vání. 

Upozorňujeme všechny žadatele, že správní 
proces pořízení územního plánu a jeho změny 
nezakládá nárok na uspokojení požadavků, 
které jsou zařazeny do podnětů k řešení.  
Z uvedeného vyplývá, že Váš požadavek na 
návrh změny ÚP může být následně v rámci 
projednávání změny vyloučen nebo pozměněn 
z důvodu nesouhlasného stanoviska dotčeného 
správního orgánu nebo organizace nebo na 
základě pokynu pořizovatele ÚP.

Ing. Radislav Folta 
předseda stavební komise

Příspěvek na péči

V srpnu 2016 vstoupila v účinnost novela 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů. Jednou ze změn bylo 
zvýšení příspěvku na péči o 10 %. V současné 
době je výše příspěvku:

Kromě zvýšení příspěvku na péči došlo ke 
zrychlení řízení o přiznání dávky u dlouhodobě 
hospitalizovaných žadatelů. Nově mohou pra-
covníci Úřadu práce ČR provést sociální šetření 
ve zdravotnickém zařízení, pokud se k žádosti 
doloží potvrzení o nepřetržité hospitalizaci 
kvůli stejné nemoci nebo úrazu delší než 60 
dnů. Uvedená doba je splněna, i když je žadatel 
přemístěn do jiného zdravotnického zařízení 
(např. z nemocnice do léčebny dlouhodobě 
nemocných nebo rehabilitačního ústavu). 

Minimální mzda  

Od 1. ledna 2017 se zvyšuje minimální 
mzda ze současných 9.900 Kč na 11.000 Kč. 
Minimální hodinová mzda je 66 Kč. Ruší se 

Stupeň závislosti
Příjemce  

mladší  
18 let

Příjemce  
starší  
18 let

I. lehká závislost 3.300 Kč 880 Kč
II. středně těžká 
závislost 6.600 Kč 4.400 Kč

III. těžká závislost 9.900 Kč 8.800 Kč
IV. úplná závislost 13.200 Kč 13.200 Kč
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zvláštní sazba minimální mzdy pro zaměst-
nance s invalidním důchodem.  

Příspěvek na dojíždění za prací

Příspěvek poskytuje Úřad práce ČR uchaze-
čům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci déle než 
5 měsíců nebo splňují další stanovená kritéria 
(např. ztráta zaměstnání kvůli hromadnému 
propouštění, nemožnost najít vhodné zaměst-
nání v rozsahu 10 km). Je určen na úhradu 
nákladů na dopravu souvisejících s dojížděním 
do práce. Poskytuje se na jeden rok a jeho výše 
se stanovuje podle dojezdové vzdálenosti. 

Dávky důchodového pojištění

Od ledna 2017 se zvyšuje základní výměra 
důchodu o 110 Kč na 2.550 Kč a procentní 
výměra důchodů vroste o 2,2 %. V průměru 
budou důchody zvýšeny o 308 Kč měsíčně. 

Zaměstnaní příjemci starobního důchodu 
si mohou požádat za každých 360 odpracova-
ných dnů o jeho přepočtení, a to i v případě, 
kdy v zaměstnání dále pokračují. Do 360 dnů se 
nezapočítává doba neplaceného volna, neomlu-
vená absence, dočasná pracovní neschopnost či 
ošetřování člena domácnosti. Zvýšení důchodu 
činí 0,4 % výpočtového základu za každých 360 
odpracovaných dnů. Nárok vzniká ode dne 
následujícího po dni získání uvedené doby. 
Uvedené zvýšení se neprovádí automaticky 
a důchodce musí žádat na příslušné pobočce 
Okresní správy sociálního zabezpečení.    

Náhradní doba důchodového pojištění je 
období, kdy člověk neodvádí žádné pojistné, 

přesto se tato doba plně nebo z části započte 
do potřebné doby pojištění. Mezi nejčastější 
náhradní doby patří: 

 studium před 1. 1. 2010 – při podání žádosti 
o důchod se dokládá vysvědčení nebo jiné 
potvrzení o době studia (např. výuční list, 
diplom),  

 doba vojenské (civilní) služby – doloží se 
vojenská knížka nebo potvrzení příslušné 
vojenské správy, v případě výkonu civilní 
služby potvrzení vydává Ministerstvo práce 
a sociálních věcí,

 doba péče o dítě do 4 let věku – k žádosti 
se dokládá rodný list dítěte nebo jiný doklad 
o vztahu k dítěti (např. rozsudek o svěření 
dítěte do péče), 

 péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby 
– nejpozději do 2 let po skončení péče si 
pečující osoba požádá na příslušné pobočce 
České správ y sociá lního zabezpečení  
o vydání rozhodnutí o rozsahu a době péče. 
Potřebuje k tomu potvrzení prokazující 
dobu poskytování péče, které vydává Úřad 
práce ČR. Požádat si může osoba blízká 
pečující o osobu závislou na pomoci jiné 
osoby, které byl přiznán příspěvek na péči 
v II., III. či IV. stupni závislosti, nebo jiná 
pečující osoba, prokáže-li, že žila s osobou 
závislou na pomoci jiné osoby ve společné 
domácnosti. Jde-li o dítě do 10 let, stačí mít 
přiznaný příspěvek v I. stupni závislosti.    

V případě potřeby získání podrobnějších 
informací či s dalšími dotazy ze sociální oblasti 
se můžete obracet na sociální pracovnici Janu 
Abrlovou, DiS., která má první pondělí  
v měsíci na Obecním úřadě Stará Ves n. O.  
v době od 13 do 15 hod. pravidelné konzultace, 
případně si můžete sjednat schůzku na telefonu 
602 134 029, e-mailem jabrlova@ostrava.cz 
nebo prostřednictvím pracovníků obecního  
úřadu.

Jana Abrlová, DiS.
sociální pracovnice, Magistrát města Ostravy

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální práce a metodiky
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Naše obec v letošním roce požádala Nadaci 
ČEZ v rámci vyhlášeného grantového řízení 
„Stromy“ o finanční příspěvek na úhradu části 
nákladů na výsadbu nového obecního stro-
mořadí. Naše žádost byla úspěšná a od Nadace 
ČEZ jsme získali příspěvek ve výši 130 000 Kč.

V rámci projektu výsadby stromořadí jsme 
plánovali vysazení jednostranného stromořadí 
podél polní komunikace vedoucí od vojenské 
radarové stanice po les U Trní v délce cca  
1,2 km. Z důvodu nesouhlasu některých vlast-
níků sousedních pozemků obecní komunikace 
bylo stromořadí v průběhu přípravy projektu 
zkráceno na délku cca 800 m a nově byla při-
pravena výsadba stromořadí okolo hřbitova  
v délce cca 200 m. Do obou částí stromořadí 
byla navržena výsadba 100 stromků - slivoní, 
višní a jeřabin, a dále 250 keřů - muchovníku, 
šípkové růže, trnky, aronie, brslenu, řešetláku.

S přípravou a realizací výsadby nám výraz-
ným způsobem pomohla firma Akebie zahrady 
s.r.o paní Dagmar Rudolfové, která rovněž 
zajistila veškerý potřebný materiál a odborný 
dohled nad celou realizací akce. Svou ruku  
k dílu při výsadbě přiložili i zástupci Vojen-
ského útvaru 6950 ve Staré Vsi n. O. pod vele-
ním kpt. Gřesíka. Vlastní realizace výsadby 
probíhala koncem října a počátkem listopadu.

Jelikož jsme nadační příspěvek získali i díky 
příslibu, že výsadba bude probíhat za přímé 
účasti občanů obce, naplánovali jsme na sobotu 
5. listopadu veřejnou akci na dokončení výsadby 
celého stromořadí. Sobotní obecní brigády se 
zúčastnilo asi 50 občanů obce - členů zastu-
pitelstva obce, zaměstnanců obecního úřadu, 
členů ZO Českého zahrádkářského svazu, dětí 
z organizace Kondor a dalších občanů, kteří 
vlastními silami zasadili poslední stromky  

Výsadba obecního stromořadí  
za přispění Nadace ČEZ
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k dokončení stromořadí. Každý „zahrádkář“ si 
svůj stromeček označil visačkou, poskytnutou 
Nadací ČEZ, kde označil druh stromku a své 
jméno. Součástí výsadby byl i odborný výklad 
postupu sázení stromků pro ty nejmladší, který 
prováděl nejzkušenější zahrádkář pan Jaroslav 
Folta. Celá dopolední akce byla na závěr vyhod-
nocena v Domě zahrádkářů, kde občerstvení  
a něco na zahřátí nachystal výbor zahrádkářů 
se svým předsedou Petrem Pelíškem. Všichni 
účastníci si dopoledne skutečně užili a byli 
hrdi, že svým přičiněním pomohli k ozelenění 
obce a k založení nového obecního stromořadí. 
Spokojena s akcí byla i zástupkyně Nadace 
ČEZ paní Pásková, která se rovněž sobotní 
akce aktivně zúčastnila. Velký dík za přípravu  
a úspěšné dokončení výsadby stromořadí patří 
panu starostovi Daliboru Dvořákovi, předse-
dovi komise ŽP Slavoji Paličkovi, paní Dagmar 

Rudolfové a kapitánovi Gřesíkovi z VÚ ve Staré 
Vsi, pracovníkům OÚ i všem, kteří aktivně 
přiložili ruku k dílu.

PS: Že je možné našim občanům i tuto 
hezkou společnou akci pokazit, dokázala jakási 
„černá ruka“, která hned do dvou dnů od zasa-
zení stromků odcizila ze stromořadí 9 stromků. 
Této „černé ruce“ vůbec nevadí, že se naši občané 
chtějí přičinit o zkrášlení a ozelenění naší obce 
a že tímto nevídaným, bezprecedentním způso-
bem naši společnou práci zmaří. Věříme jen, že 
„černá ruka“ tyto obecní stromky nezničila, ale 
vysázela, a že budou sloužit svému účelu i nadále, 
i když ne v obecním stromořadí. Scházející 
stromky jsme dosadili z obecních prostředků  
a na Policii ČR jsme podali trestní oznámení na 
krádež obecního majetku.

Ing. Radislav Folta

Socha TGM projde očistnou kúrou

Milé ocenění

Staroveská socha prvního českosloven-
ského prezidenta T. G. Masaryka v brzké době 
opět zmizí ze svého podstavce. Ne, nemějte 
obavy, tentokrát to nebude „krádež“ před 
nacisty ani odvoz sochy nepohodlného státníka 
z politických důvodů. Příčina bude tentokrát 
mnohem prostší: socha projde očistnou restau-
rátorskou kúrou v kamenickém ateliéru, kde 

přečká zimu, aby mohla být v celé své kráse 
opět usazena na čestné místo před staroveským 
zámkem. Zpětná instalace je naplánována tak, 
abychom mohli 7. března příštího, jubilejního 
roku 2017 oslavit položením květin jeho naro-
zeniny a zároveň připomenout 80 let od úmrtí 
„tatíčka Masaryčka“.

Mgr. Jaromír Chvostek

Před dvěma měsíci se staroveští občané 
mohli seznámit s „první vlaštovkou“ jubilejního 
roku – staroveským kalendářem tématicky 
zaměřeným na bohatou historii Staré Vsi  
i Košatky. Z různých ohlasů se zdá, že se dílo, 
velmi náročné na přípravu, podařilo. Věřte, 
že autorský kolektiv vedený RNDr. Micha-
lem Janoškem (a zejména samotný vedoucí 
projektu) strávil nad shromažďováním pod-
kladů, posuzováním, sestavováním textů  
i konečným výběrem záběrů stovky hodin.  
O to více potěší, když se objeví reakce, které dají 
signál: dílko se podařilo. Neodpustím si uště-

pačnou poznámku: náročný staroveský občan 
umí velmi dobře odhalovat chyby či chybičky  
a vysloví často kritickou připomínku, naopak 
s pochvalou většinou velmi šetří. A nebývá 
zrovna řídký případ, že se chvála objeví ze 
strany „cizích“ – nestaroveských občanů. Tak 
jako v tomto případě, kdy panu starostovi poslal 
dopis staroveský rodák Heřman Ohnheiser, 
bývalý úspěšný kameraman Televizního studia 
Ostrava a dnes žijící v Německu, pro něhož se 
stalo vydání historického kalendáře příležitostí 
zavzpomínat na svoje dětství a zároveň vyjádřit 
svůj vztah k obci.
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Vážený pane starosto, milí přátelé ve Staré Vsi, 

omlouvám se za trochu opožděnou odpověď na váš dárek ze Staré Vsi, který mě 
nesmírně potěšil. Opravdu si tohoto vzácného kalendáře, který jste tak pečlivě vytvořili 
k 750. jubileu vzniku obce, velmi vážím. 

Pane starosto, ve Vašich slovech ke spoluobčanům píšete také: „…Věřím, že u vás 
starších navodí vzpomínky na léta dětství …“ U mě jsou vyvolávány vzpomínky na 
krásné dětství, které jsem prožil ve Staré Vsi v době, kdy mnozí prožívali hrůzy spojené 
s životem za války a fašistické vlády. Byl konec války, zvonily zvony a ještě si pamatuji, 
když jsem jako desetiletý kluk pozoroval, jak se z popeliště vedle Kašpárkovy hospody 
vyhrabávala z popela socha prezidenta Masaryka. Rozloučení se Starou Vsí nebylo 
jednoduché.  Teprve s věkem jsem si tu dobu začal uvědomovat a vážit si přátel, kteří 
přesto byli nebo jsou dodnes mými přáteli, jako byl např. Dr. Ivo Stolařík a dodnes je 
Luděk Eliáš. 

Když mě před časem, někdy v roce 2008, oslovila Dagmar Misařová, že by pro 
celostátní vysílání Českého rozhlasu Dvojka natočila něco o těch letech mého mládí 
prožitého ve Staré Vsi, a dění po válce, považoval jsem za slušnost navštívit Vás, pane 
starosto, představit se a oznámit Vám to. 

Požádal jste mě tenkrát, jestli nevím o někom, kdo by napsal jakousi informační 
brožurku o historii a současnosti obce. Neuspěl jsem po oslovení několika mých přátel, 
abych mohl splnit Vaši prosbu, a proto jsem se nabídl, že se jako staroveský rodák poku-
sím toto udělat v krátkém videu. Jak to dopadlo, víte dobře sám. Velmi jsem si považoval, 
že jste mě bez připomínek po roce požádali o anglickou a německou verzi videa. 

Považoval jsem vytvoření tohoto dílka za jakousi moji čáru za minulostí. Bohužel 
jsem se musel často v životě setkávat s lidmi, kteří toto mnohdy nechtěli pochopit. Po opa-
kovaných problémech jsem se proto rozhodl před léty s rodinou požádat o vystěhování.  

Mohu Vás a všechny „Starovjaky“ ujistit, že jsem zůstal člověkem, který má snahu 
dívat se na svět objektivně, jsem prost veškerého nacionalismu. Jsme jako rodina občany 
s českou a německou příslušností. Ale tady už by to chtělo více podrobností. 

Ještě jednou díky Vám, s pozdravy spolutvůrcům toho krásného kalendáře  
Dr. Michalu Janoškovi, mému příteli Mgr. Jaromíru Chvostkovi a všem dobrým lidem 
ve Staré Vsi zůstávám v dokonalé úctě a srdečně,

Heřman Ohnheiser 

PS.: Vydání historického kalendáře vybur-
covalo mnohé pamětníky k myšlenkovým 
návratům do minulosti. Rádi bychom toho 
využili při setkání, které připravujeme na  
15. března 2017 v Hasičské zbrojnici. Zde 

bychom chtěli doslova i obrazně zalistovat 
v kalendáři a získat třeba i nové podněty a 
poznatky, které si zaslouží být zaznamenány 
pro další generace.

Mgr. Jaromír Chvostek
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Zdravím Vás v adventním čase školního 
roku 2016-2017. 

Moji milí, nejprve pohledejte zpravodaj 
z letošního září a podívejte se na odpovědi  
z testu. Dávný řecký bajkař byl Ezop. Ten, kdo 
za 30 stříbrných zradil Krista, byl Jidáš. Ten, co 
neustále tlačil do kopce ten balvan, byl Sysifos 
a ten, který bojoval s těmi větrnými mlýny, byl 
přece Důmyslný rytíř DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA.

A už pojďme k událostem školy a mate-
řinky. Za ty dva měsíce se udála řada událostí. 

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 
sboru. Příprava byla opravdu náročná. Samotný 
jarmark, na kterém se v 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 profesionálním moderováním Markem Vite-
krem. Zaslouží si jen slova chvály a uznání.

Ale tím to nekončí, Mikuláše připravuje 
letošní devítka pod vedením pana učitele 
Chvostka pro mateřinku a základní školu  

a pak už to jde ráz naráz. Ve čtvrtek 15. prosince 
mezinárodní adventní koncert v Rakové, letos 
poprvé dvě vystoupení v kostele, 19. prosince  
v pondělí dopoledne vystoupení pro mateřinku 
a část I. stupně ve vestibulu školy a konečně ve 
středu 21. prosince, v první zimní den, dopole-
dne 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 a kromě 
toho taky za další hodnotný sponzorský dar, 
pingpongový stůl), tvořivé dílny a Dny v přírodě 
v MŠ, proběhla návštěva s pracemi na projektu 
ERASMUS+ v Maďarsku, sběr starého papíru … 

Vedení školy řeší havárie odcházející tech-
niky kuchyně, závady na rozvodech vody a jen 
tak mimochodem „úžasné nápady“ našeho 
ministerstva. 

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.

Končící rok 2016, to je 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 to, co za těch pár 
měsíců úspěšně zvládnul.

Přeji Vám vše krásné v době 
Adventu a blížících se Svátků vánoč-

ních a v tom příštím roce 2017 jen to nej a hlavně 
zdraví a pohodu.

Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

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

Vystoupení dětí při rozsvěcení vánočního stromu



V září proběhl 
ve škole Růžový den
v obřadní síni

Říjnové Dýňobraní

Mikuláš 5. 12.

ZŠ a MŠ 
Stará Ves

Mikuláš navštívil i zaměstnankyně OÚ
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Fotohistorie

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. Sedm-
náctý díl seriálu Fotohistorie bude poněkud 
kratší. Zčásti je to způsobeno větším množ-
stvím prací na přípravě jubilejního roku 2017, 
na druhou stranu, jedním z původních záměrů 
této rubriky bylo předkládat i fotografie, o kte-
rých toho moc nevíme.

Na otištěné fotografii můžeme vidět záběr 
ze stavby silnice [1]. Můžeme hádat, že se tak 
stalo za první republiky, jelikož nová okresní 
silnice se ve Staré Vsi stavěla v letech 1928 - 
1929 [2]. Je tedy možné, že by fotografie mohla 
být také z těchto let. Otázkou je, jaké místo 
fotografie zachycuje? První úvahy nás vedly  
k tomu, že by mohlo jít o silnici před budovou 
dnešní staré školy. Nicméně, fasáda ani plot 
tomu moc neodpovídají. Pokud by Vás napadlo, 
kde a kdy byla fotografie pořízena, co je na ní, 
případně, pokud poznáte někoho na snímku, 

budu rád za jakékoliv komentáře či vodítka.  
V případě zájmu mohu fotografii poskytnout  
i ve zvětšené podobě.

Toto je pouze jedna z mnoha fotografií, na 
kterou jsme narazili při přípravě historického 
kalendáře na rok 2017 a při přípravě výstavy 
věnované historii obce na příští rok. Věřím, že 
Vás fotografie zaujme a podělíte se případně  
i s nějakou Vaší, zapomenutou na půdě, či zají-
mavým nalezeným dokumentem.

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Kontakt:  Michal Janošek, tel.: 777 81 55 69, 
 email.: michal.janosek@gmail.com

Zdroje:
[1]  Obecní archiv
[2]  Chvostek V.: Nové cesty, Pokrokový měsíčník. Roč-

ník 2., č. 10,11,12., Stará Ves n. Ondř., 1929.

ZŠ a MŠ 
Stará Ves

Mikuláš navštívil i zaměstnankyně OÚ
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25 let Chráněné krajinné oblasti Poodří

Poodří idylické
Poodří bylo součástí území nazývané Kra-

vařsko a v roce 1898 autor v knize Moravské 
Kravařsko popisuje poetickým jazykem údolí 
Odry takto: „Louky kol Odry zaplavovány 
jsouce kalnými vodami jarními, skýtají hojnosť 
výtečného sena i otavy, někde i třetí seč bývá dosti 
výnosná. Hospodáři vysadili tu na hranicích jed-
notlivých dílců svých stromy buď ojediněle, nebo 
ve skupinách, tam různé křoviny ano i řady olší, 
podobně i křovím vrbovým a stromy lemovány 
jsou břehy řeky Odry. Když v květnu vonnými 
květy a hebkým listím příroda se oděje, promění se 
louky tyto v nádherný přirozený park, vyjdou-li si 
pak k večeru srnky ze sousedního lesa na pastvu, 
a ve křoví-li slavík klokotati počne, stojíš tu v šeru 
večerním jako v pohádce, pozoruje, kterak další 
skupiny stromů v mlze se tratí. Všechno to úrodné 
údolí Oderské tajemným kouzlem dýše, dodávajíc 
idyllického rázu celému Kravařsku.“ 

PS: Archeologické záchranné výzkumy na 
dálnici kolem Poodří odkryly několik sídlišť  

z doby kamenné i bronzové. Důkaz o tom, že 
již tisíce let tady žijí lidé – v krajině a s krajinou. 
Možná dobrý podnět k zamyšlení, co myslíte?

Vážení čtenáři, přijměte naše přání všeho 
dobrého do nového roku.. 

Ing. Radim Jarošek
Agentura ochrany přírody a krajiny, 

regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Seriál příspěvků k 25. výročí vzniku CHKO Poodří se spolu s končícím 
rokem 2016 chýlí k závěru. Možná nastal ten správný čas opustit strohá fakta  
a nechat zaznít trochu odlišné tóny vzdálené více než století. 

Neodešli, jen nás předešli

Stejně jako loni a předloni  
i letos v posledním zpravodaji  
s letopočtem 2016 zavzpomínám 
na dvě osobnosti, se kterými 
jsem měl tu čest seznámit se. Oba 
pánové, o kterých bude řeč, Jiří 
Šlitr a Luděk Nekuda, nás pře-
dešli ve věku, v němž se obvykle 
neodchází. Jejich odchod byl 
nečekaný, tragický a v podstatě 
nesmyslný. Oběma bylo pouhých 
45 let. Oba byli ze stejné „branže“ 
a oba se setkávali i v Semaforu.

Na jevišti jsem hudebního 
skladatele, klavíristu, výtvar-
níka, ale i doktora práv Jiřího 
Šlitra v iděl poprvé v lednu 
1963 v tehdejším Domě kultury 
NHKG v Ostravě-Zábřehu. Bylo 
to ve hře Jonáš a tingl-tangl  
a byl to zážitek nezapomenu-
telný natolik, že jsem se tuto hru 
naučil nazpaměť i s písničkami. 
Podruhé to už bylo v Sema-
foru, hra byla stejná, já tam byl  
v oděvu, jiném než před lety,  
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v zeleném. Psal se rok 1967. S kamarádem jsme 
si dodali odvahy a o přestávce zašli do klubu se 
žádostí o podpisy, což se zdařilo. Ale opravdu 
osobní vztah jsem s Jiřím Šlitrem navázal až na 
jaře roku 1969. Díky Jiřímu Menzelovi jsem měl 
možnost navštívit jednu ze zkoušek hry Jonáš 
a dr. Matrace. Pro mě, coby velkého fanouška 
Semaforu, to byl zážitek nepopsatelný. Nejen 
proto, že jsem viděl oba pány, Šlitra i Suchého, 
při tvorbě něčeho, co stojí i po letech za zazna-
menání. Důvodem je také to, že se zkoušelo  
i to, co bylo posléze vyškrtnuto, zakázáno a co 
zůstalo jen ve vzpomínkách. No a naše další 
setkání bylo o několik měsíců později opět  
v Semaforu, na konkurzu do televizního seriálu 
Plakala panna, plakala. Šlitr mě přivítal slovy 
„my se známe“ a už ani nevím, jestli jsem 
musel něco zazpívat. Jenže se to tehdy nějak 
zašmodrchalo a já první dva díly seriálu točit 
nemohl. A po 26. prosinci 1969 už nemohl Jiří 
Šlitr. A tak jsem se na jevišti Semaforu ocitl až 
někdy na jaře a na podzim příštího roku a zbylé 
díly natočil. Ty už uváděl Jiří Suchý a já za jeho 
asistence nazpíval do vánočního dílu písničku 
obou semaforských protagonistů Rybí polívka. 
Jen pro zajímavost, vánoční díl je jediný, který 
se zachoval. Na Šlitra mi zbyly jen vzpomínky, 
jeden dopis a fotografie se Suchým z počátku 
šedesátých let s podpisy obou pánů. Když jsem 
ji po letech ukázal Jiřímu Suchému, opravil svůj 
podpis, protože ten nebyl pravý. Jak mi prozra-
dil, měli mezi sebou takovou dělbu práce. Došlé 
dopisy si rozdělovali a fotografie podepisovali 
za oba. Takže mám vlastně unikát. Jiří Šlitr nás 
předešel o Vánocích roku 1969, 
bylo mu 45 let.

Luďka Nekudu jsem znal 
z počátku šedesátých let z ost-
ravského divadélka Pod oka-
pem. To bylo tehdy u ostravské 
veřejnosti známé a úspěšné,  
a to i díky dalším členům, mezi 
které patřil Pavel Veselý, s nímž 
Luděk tvořil autorskou dvo-
jici, dále Ivan Binar, Eduard 
Schiffauer, Tomáš Sláma nebo 
Zuzana Majvaldová. Osobně 

jsem Luďka poznal až v roce 1972 v Praze. 
Jeho manželka Hana je totiž od střední školy 
kamarádkou mé ženy a tak jsme se kamarády 
stali i my s Luďkem. O dva roky později se za 
mě přimluvil v Československém rozhlase, zda 
bych tam mohl zkusit štěstí. Pracoval v redakci 
Mikrofóra a posléze Dobrého jitra, kde jsem 
se v roce 1993 ocitl i já. Luděk patřil mezi lidi,  
o kterých se říká, že jsou „boží“. Například - 
když si koupil auto, tak zpočátku vstával ve 
tři ráno a posléze jezdil po prázdné Praze, 
aby si „ošahal“ místní ulice, cesty a silnice. 
Zajímavě si také doplňoval olej u auta. Vyndal 
měřidlo oleje a snažil se do úzké štěrbiny olej 
nalít. Jindy zase, to bylo v době, kdy jezdil se 
skupinou Plavci, se vrátil k ránu domů, pustil 
si rádio, tehdejší Prahu a Dobré jitro.  Nikdo 
z rádia nehovořil, hrála jen hudba. Luděk 
se v duchu smál, kdože vysílání prošvihnul.  
O několik minut později se dozvěděl, že to byl 
on. Jednou, v době kdy jsem ještě neměl auto, 
jsme se domluvili, že mě a staršího syna odveze 
jednu neděli na hlavní nádraží na vlak. Nadešel 
čas, kdy měl Luděk přijet, ale nepřijel. Mobily 
ještě nebyly, ale naštěstí jsme měli oba pevnou 
linku, značně nervózní jsem mu zavolal. Právě 
obědval! Ale skočil do auta, v rekordním čase 
nás na nádraží dovezl za neustálého omlouvání 
a doprovodil až k vlaku, aby měl jistotu, že 
jsme odjezd nepropásli. Občas jsme se vídali 
u Nekudů na chalupě v Choraticích nedaleko 
Sázavy, kde byl Luděk velmi oblíbený. Stal se 
dokonce členem místního hasičského, tehdy 
požárnického, spolku. Časem Luděk odešel 

z rozhlasu do Československé 
televize, do redakce zábavy.  
A mnozí si jistě i po letech vzpo-
menou na jeho pořad s Jiřím 
Cízlerem Sešlost. Jeho smrt 
byla, stejně jako Šlitrova, tra-
gická a nesmyslná. V domě, 
kde bydlel, zašel o poschodí 
níž za kamarádem domlouvat 
pár her stolního tenisu. Na 
nohou měl obuv zvanou „cukle“  
a když se vracel domů, rozsvítil 
světlo na chodbě a rychle chtěl 
vyběhnout nahoru. Jenže na 



SStaroveský zpravodaj

20

jednom schodu byla odlepena páska, zakopl 
o ni a po zádech padal dolů. Možná, že v tom 
hrála nějakou roli trocha alkoholu, ale příčinou 
pádu určitě nebyla. Záchranka odvezla Luďka 
do nemocnice a zprvu se zdálo, že bude vše  
v pořádku. Nebylo. Krvácení do mozku vyko-
nalo své. Luděk Nekuda nás předešel v březnu 
1988. Bylo mu, stejně jako Jiřímu Šlitrovi, 45 let.

Závěrem mi dovolte, abych se vrátil k pří-
spěvku červnového zpravodaje, ve kterém jsem 
vzpomínal na staroveské házenkáře z druhé 
poloviny padesátých a šedesátých let, kteří už 
mezi námi nejsou. Napsal jsem, že bychom 
na ně neměli zapomínat. Sám jsem možná na 
některé zapomněl, mám pocit, že mezi ně patří 
i útočník Blahoš Prudký. Bohužel, předešli nás 
i hráči ze sedmdesátých let, třeba Jarda Kantor 
nebo Jarda Novobilský (Bican). Neměli bychom 
ale určitě zapomínat ani na ty, kteří z minulých 
generací mezi námi jsou. Z té nejstarší prvo-

ligové je to v červnové vzpomínce zmíněný 
útočník Oldřich Hýl, ale také výborný brankář 
Slávek Uhlíř. V šesté třídě mě učil tělocvik, poté 
odešel do USA. Tam jsem v únoru 1994 zavítal 
služebně a měl tedy příležitost Slávka navští-
vit. Zavolal jsem mu, on mě navečer odvezl  
z hotelu ve Washingtonu k době domů a poté 
pozdě večer zase do hotelu dopravil. Pak jsme 
se zanedlouho setkali v Praze. Navštívil nás 
i se svým synem, který v Praze studoval hru 
na klavír. Uhlíř byl tvrdý brankář, pokud se 
nemýlím, tradovalo se, že měl tak pevné břišní 
svaly, že mu nevadilo ani kopnutí kopačky do 
břicha. Touto cestou ho zdravím a přeji všem 
házenkářům - nejstarším, starším, mladším  
i těm současným pokojné Vánoce a v roce 
2017 štěstí a zdraví. Obojí je důležité. Příklad 
Titanicu nás přesvědčuje, že mnohdy bez štěstí 
je i zdraví málo.

Radoslav Mácha

Vánoční zázraky

Moc vás všechny zdravím ze staroveské 
fary, kde už se pomalu, ale jistě všechno začíná 
připravovat na nejkrásnější svátky v roce, 
Vánoce. Jen pro vaši představu, přípravy jsou na 
faře podobné, jako ve vašich domovech – nějaký 
ten úklid, vánoční výzdoba, nakupování dárků, 
pečení, atd. Takovou zvláštností je, že jsme se 
s celým týmem rozhodli strávit Štědrý den 
společně, což bude pro každého z nás vlastně 
poprvé, kdy budeme na Štědrý den mimo svůj 
domov. 

K farářově přípravě taky patří nachystat 
nějaké „pořádné“ kázání na půlnoční mši, 
na kterou samozřejmě všechny srdečně zvu. 
Není to vždy snadné něco vymyslet, protože si 
dokážu představit, že se v tu noc sejdou v kostele 
lidé s nejrůznějšími pocity, rozpoložením, oka-
mžiky, které v tu chvíli prožívají, atd. Ale přesto 
věřím, že všichni, kteří tam jsme, máme cosi 
společného, jsme podobně naladěni. Vánoce  
v sobě mají určité kouzlo, které dokáže v člověku 
něco proměnit. A teď nemám na mysli pouze 
u dětí, ale i u dospělých. Někdy ta proměna 

nevydrží příliš dlouho, ale díky Bohu aspoň za 
těch pár chvil. O podobné změně je i následující 
příběh, který je z knihy Vánoční miniperly, 
příběh s příznačným názvem Vánoční zázrak.  

O Vánocích roku 1944 se v opuštěném 
domě v polském Krakově ukrývaly tři varšavské 
rodiny. Žily tu v jediném pokoji už od října. 
Dobří lidé jim přinesli slámu, několik hrníčků 
a misek. Každá rodina si vedla svou vlastní 
kuchyni. Jedni byli šikovnější, druzí spíše 
naopak. Každopádně byli všichni hladoví a vět-
šinou na sebe hleděli dost nevraživě. Všechno 
je totiž rozdělovalo: věk, prostředí, z něhož 
pocházeli, vzdělání, atd. Jediné, co je spojovalo, 
byl útěk, na kterém všichni byli. 

Nikdo nevěděl, jak dlouho budou muset 
v tomto stísněném prostředí takhle zůstat,  
a navíc s rostoucím časem rostla i nenávist, 
která mezi rodinami panovala. Nenávist jed-
noho k druhému všechny doslova sžírala.

V této atmosféře nastal Štědrý večer. Každá 
rodina si něco připravovala. Všem byla zima  
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a smutno. Šestnáctiletý syn jedné z rodin při-
nesl odněkud velký stromek. Nikdo neprotes-
toval, že je v pokoji těsno. Odsunuli slamníky 
a stromek postavili doprostřed. A chladný dům 
jakoby se v tu chvíli začal proměňovat. 

V rozbitém domě žilo v jednom pokoji od 
konce října dvacet lidí. Ti všichni žili v jakémsi 
společném pekle. Na Štědrý den se najednou 
objevil „anděl“, přinesl stromek a způsobil 
zázrak: všichni usedli ke společnému stolu.

Jednomu z nemluvňat toho večera je dnes 
už padesát let. Chlapec, který přinesl tehdy stro-
mek, zemřel před několika lety. Téměř všichni 
už vlastně zemřeli. Zázrak toho válečného 
Štědrého dne však trval dlouho. Po skončení 
války rodiny udržovaly přátelství dlouhá léta, 
i když se v mnohém lišily: prostředím, věkem, 
vzděláním.

Co se vlastně tenkrát o tom válečném 
Štědrém dnu stalo? V jedné sekundě se světnice 
změnila. Všichni se všemi začali mluvit. Musel 
to být strašný hluk po dvou měsících hlubokého 
ticha. Tenkrát o Vánocích se společné mlčení 
prolomilo zázrakem smíření. Zázrakem přijetí 
druhého člověka takového, jaký je.

Moc nám všem přeji, abychom podobných 
zázraků o těchto Vánocích zažili co nejvíce. 
Nejen těch, které budou trvat několik dní nebo 
hodin, ale zázraků, které možná mohou změnit 
nějaký vztah na celý život. 

Požehnané prožití vánočních svátků  
a celý příští rok přeje otec Jan

Pozvánky na akce:
 24.12.

– Během celého dne je možnost na faře 
vyzvednout Betlémské světlo

– V 15 hod. v kostele sv. Jana Křtitele 
– Otevírání Betléma (společné zamy-
šlení, zpívání a letos i putování do 
živého Betléma) – zveme všechny děti

– „Půlnoční“ mše sv. ve 22 hod. 

 25.12.
– Slavnost Narození Ježíše Krista – mše 

sv. v 10:30 hod. 
– Otevřený kostel pro návštěvu betléma 

– 14:30 – 15:30 hod.

 26.12.
– Svátek sv. Štěpána – 2. svátek vánoční 

– mše sv. v 8 hod.

 31.12.
– Děkovná mše sv. za uplynulý rok  

v 16 hod. 

 1.1.
– Mše sv. v 10:30 hod. – Slavnost Matky 

Boží Panny Marie – při mši svaté 
bude možnost obnovit manželský slib 
+ požehnání rodinám

 7.1.
– 11. střediskový ples ve školní jídelně 

(vstupenky je možno zakoupit na faře)

 14.1.
– Tříkrálová sbírka

Pozvání k odpočinutí

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a 
jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Evangelium podle Matouše 28:4

Žijeme v uspěchané době, kdy na člověka 
působí z mnoha stran spousta nepříjemných 
vlivů. Mnozí pod těmito tlaky a stresy klesáme 
a nedokážeme už někdy prožívat ani obyčejné 
štěstí z obyčejných věcí. S přibývajícím věkem 

navíc nacházíme čím dál méně sil věci ve svém 
životě nějak znatelně měnit. Své spočinutí  
a naplnění našich životních představ se člověk 
snaží najít porůznu - v zábavě, v práci, v rodině, 
v kultuře. Pokouší se zanechat zde na zemi po 
sobě nějakou stopu. 

Přestože v některých z těchto oblastí třeba 
i dosahujeme úspěchů, nalézt trvalou radost  
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Z činnosti KONDORA

My tři králové jdeme k Vám

S příchodem zimního období přichází  
i hodnocení činnosti našeho spolku. Zhodno-
cení jednotlivých základních článků a činností, 
které se nám podařilo vykonat v letošním roce.

Začátek roku 2016 obstaralo „Toulání  
s Kondorem“, které dle rostoucí účasti stoupá 
v oblibě. Následovala perná příprava na letní 
tábory, jejichž kapacitu plní jak děti ze Staré 
Vsi, tak i okolních obcí. Bohužel je kapacita 

již dopředu dána a poslední dobou nemůžeme 
splnit poptávku rodičů. Informace k táborové 
nabídce na rok 2017 proběhne v měsíci lednu.

V průběhu roku s námi můžete vyrážet 
na turistické zájezdy, které se v letošním roce 
konaly čtyři. Tímto posíláme i poděkování 
Pavlu Foltovi za jejich přípravu.

V průběhu roku jsme získali materiální 
dary ve formě celt na naše stany od firem 

Pomalu se blíží nový rok a s ním i další 
ročník Tříkrálové sbírky. Více než deset let se 
vždy počátkem ledna setkáváme s charitními 
tříkrálovými koledníky, kteří nám za zpěvu 
koled přinášejí požehnání do našich rodin. Pro-
střednictvím Tříkrálové sbírky můžeme pod-
pořit ty, kteří potřebují naši pomocnou ruku. 

V letošním roce jsme díky Vaší pomoci pod-
pořili terénní pečovatelskou službu, nakoupili  
a opravili zdravotní a kompenzační pomůcky 
do půjčovny. Část výtěžku směřovala také 
dětem na podporu jejich volnočasových aktivit. 

Děkujeme Vám za Vaši pomoc a podporu, 
díky níž můžeme pomáhat potřebným. 

Radost a pokoj v době vánoční i po celý 
rok 2017 Vám jménem všech pracovníků přeje 

Anna Šikulová,  
ředitelka Charity Studénka

a odpočinutí naší utrápené duši je stále jistým 
způsobem nedosažitelný cíl. A člověk zjišťuje, 
že ke štěstí a pokoji nakonec nepomůže ani 
sebevětší získané jmění, ani přátelské vztahy, 
dokonce ani plné zdraví. Vše totiž pomíjí…

A přesto je zde jedna cesta, kterou by žádný 
člověk neměl ve svém životě minout, aniž 
by ji alespoň nevyzkoušel. Tou cestou je Pán 
Ježíš Kristus. Tato osoba, jejíž pouhé jméno  
v mnoha lidech samovolně spouští nějaký jim 
samotným neznámý „obranný mechanismus“, 
je přitom tou nejdůležitější osobou, se kterou 
se můžeme v životě setkat. V čem spočívá 
ona důležitost, zjišťují lidé již téměř dva tisíce 
let. Nalézt odvahu se s Kristem osobně setkat 
přitom vůbec není pro mnohého člověka vůbec 
jednoduché, přeci jen, v našem materiálním 

světě jsme zvyklí stát pokud to jen jde obezřetně 
na pevné půdě a vstupovat na tenké ledy není 
naší přirozenosti vlastní.

Každou neděli v 9.30 hod. se na zámku ve 
Staré Vsi n. O. scházejí ke společné bohoslužbě 
křesťané, toužící poznávat pravdu evangelia  
v čisté podobě, bez předsudků, avšak s pokorou. 
Přijměte prosím vy všichni pozvání k účasti na 
nedělní bohoslužbě. Tak jako Bůh nepohrdá 
žádným člověkem, který k němu přichází, tak 
i tyto bohoslužby jsou otevřeny všem, kdo touží 
poznat skutečný smysl života a nalézt odpoči-
nutí, víru, naději a lásku. 

Kontakt: misie-staraves@seznam.cz 

Křesťanské společenství Ostrava,  
misijní skupina Stará Ves n. O.
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Ve dnech 18.-20. listopadu 
se konala celostátní výstava 
drobného zvířectva CHOVATEL 
v Lysé nad Labem. Tyto výstavy 
jsou dlouhodobě přehlídkou 
mnohaleté a náročné šlechti-
telské práce chovatelů králíků, 
drůbeže a holubů. Na letošní 
celostátní výstavě bylo možno 
zhlédnout přes 6500 zvířat - 
více či méně vzácných plemen  
a barevných rázů. Jak počet 

vystavených zvířat, tak i návštěv-
nost byla tento rok nejvyšší v celé 
historii konání výstavy na tomto 
výstavišti.

Z naší staroveské ZO ČSCH 
jel obhájit loňský výstavní titul 
Mistr ČR králíků plemene Rhön-
ský KAREL PALIČKA. A poda-
řilo se!!! Dlouholetý chovatel  
a člen klubu králíků s rhönskou 
kresbou Karel Palička nejen 

Ve Staré Vsi máme Mistra ČR!!!…
aneb „bobkaři“ ze Vsi nejsou žádná béčka!

ČEPRO, a.s. a Nadace ČEZ. I zde veliké díky 
za jejich získání, zprostředkování a podporu 
zainteresovaným osobám.

Díky platí i firmě KMH Servis, která nám 
pomáhá s údržbou vozového parku :-).

Naším velikým letošním cílem je oprava 
části objektu, který máme zapůjčen od obce. 
Snažíme se svépomocí tento prostor upravit, 
abychom dětem vybudovali novou klubovnu. 
Připojená fotografie dokumentuje její původní 
stav. Nové fotografie zveřejňovat nebudeme, 
protože bychom vás chtěli pozvat na „Toulání  

s Kondorem“, kde bude klubovna 
otevřena k nahlédnutí, jako sta-
noviště. Termín Toulání byl sta-
noven na 8. 4. 2017 a startovním 
místem bude nově zámek ve 
Staré Vsi.

Z činnosti oddílu
Zdravím všechny přátele  

a kamarády našich staroveských 
Svišťáků. Od začátku školního 
roku se nám oddílová základna 
pěkně rozrostla, a to na 16 členů. 
Zúčastnili jsme se, ač v malém 
počtu, vysazování obecního 
s t romoř ad í ,  potáborového 
setkání dětí II. turnusu tábora 

KONDOR a jednu noc jsme strávili v naší 
zámecké klubovně. Tak jako mnoho dal-
ších, i nás navštívil Mikuláš a minulý týden 
nám pod naším stromečkem něco nechal  
i Ježíšek.

Do nového roku vstoupíme, troufnu si 
říct, velkolepě, a to první schůzkou v naší nové 
klubovně. Na programu bude zimní výlet na 
Pustevny, návštěva ostravského planetária  
a spousta dalšího. 

Oddíl Svišťata, KONDOR Stará Ves
Nikola Ličková

Původní stav nově rekonstruované klubovny

Úspěšný chovatel Karel Palička
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obhájil se svou čtyřčlennou kolekcí titul Mistr 
ČR plemene Rh, ale získal i významné ocenění 
- titul Šampión ČR na samce téhož plemene 
(ocenění 96,0 bodů). Toť OBROVSKÝ ÚSPĚCH 
staroveského chovatele! Gratulujeme!!!

Mgr. Jana Boháčová

Martinská zábava

Králičí šampion Vnučka K. Paličky převzala poháry

Ze života Klubu důchodců

Každý, kdo prochází či projíždí kolem 
hasičské zbrojnice, určitě zaznamená velkou 
změnu.  Do dálky zářící nová červená střecha, 
nová okna a dveře, garážová vrata, nová fasáda  
a výrazný nápis Hasičská zbrojnice nikoho 
nenechá na pochybách, že oprava této budovy 
již byla dokončena a opět slouží svému účelu. 
Jaká vylepšení, úpravy a novinky jsou uvnitř 
budovy se jako první mohli pře-
svědčit členové Klubu důchodců. 
Bylo to na Martinské zábavě, 
která se konala 16. listopadu. 
Všechno ještě vonělo čistotou. 
Však jsme také trochu přiložili 
ruku k dílu při úklidu po rekon-
strukci. Všichni příchozí, a sešlo 
se nás celkem 65, byli nadšeni ze 
všech úprav a změn, především 
však z nově postaveného výtahu, 
který umožní i těm méně pohyb-
livým pohodlně se dostat do 
sálu v prvním patře. Martinská 
zábava probíhala ve znamení 
klobouků. Větší polovina z pří-
tomných neváhala a v nějakém 

klobouku přišla. Objevily se klobouky vycház-
kové, kovbojské, slamáky nebo sombrera, klo-
boučky ozdobené květinami a stuhami, zkrátka 
co klobouk, to originál. Rozproudila se dobrá 
zábava, která při hudbě a tanci vydržela až do 
večerních hodin. Můžete se o tom přesvědčit 
ve fotogalerii na webových stránkách obce. Za 
nedlouho jsme se sešli na Mikulášské zábavě. 
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Jako každým rokem k nám zavítali Mikuláš  
s andělem a čertem. Donesli pro všechny členy 

klubu spoustu dárečků. Však jsme si je za naši 
celoroční činnost zasloužili. Věřím, že ve stejné 

pohodě proběhne i naše poslední 
letošní setkání, které se bude 
konat 29. prosince. Společně 
oslavíme Silvestra a rozloučíme 
se s rokem 2016. Věřím, že si stá-
vající a snad i nějací noví členové 
klubu najdou čas a rádi mezi nás 
zavítají. Přeji vám všem hezké 
vánoční svátky a do nového roku 
jenom vše dobré.

Irena Polášková,  
předsedkyně KD

SPORT

Po loňském triumfu v Moravskoslezské lize 
v požárním útoku (MSL) se podařilo staroves-
kým ženám i tento rok celkové vítězství obhájit 
(již popáté) a zařadit se tak definitivně mezi 
historicky nejúspěšnější hasičské týmy našeho 
kraje. Hned od úvodních soutěží bylo zapo-
třebí sbírat důležité body. Vyrovnané výkony 
a bleskové sestřiky terčů vynesly staroveské 
ženy v polovině sezóny do průběžného vedení. 
Následně se náš ženský tým střídal s týmem 

žen z Oprechtic na špici průběžného pořadí a již 
několik kol před koncem bylo jasné, mezi kým 
se bude rozhodovat o titulu. Před posledním 
kolem měly staroveské ženy a ženy z Oprech-
tic shodný počet bodů. Na poslední soutěži, 
konané v Ostravě - Bartovicích, pak právě tyto 
dva týmy svedly souboj, který byl vrcholem 
letošní hasičské sezóny v této kategorii. Zatímco 
staroveské ženy předvedly parádní pokus na 
úrovni ligového rekordu, ženy z Oprechtic se 

Mikulášská zábava

Muži, družstvo B Muži, veteránský tým

Staroveské hasičky opět vítězné!  
Staroveští muži přepisovali historii!
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nevyvarovaly chyb, které nakonec rozhodly 
o celkovém triumfu Staré Vsi n. O., a to  
o pouhé čtyři body. Vítězný tým tvoří: Markéta 
Janošková, Kateřina Galásková, Lucie Kolková, 
Barbora Juřenová, Markéta Kolková, Daniela 
Hamalová a Pavla Monsportová.

Nevídaný vzestup zaznamenal v uplynulé 
sezóně elitní mužský tým staroveských hasičů. 
Vyrovnané sestřiky na terčích, stabilní forma 
a časy na úrovni těch opravdu nejlepších byly 
základním kamenem úspěšné sezóny. Právě 
vyrovnanost výkonů vynesla muže do průběž-
ného vedení MSL, které si drželi s náskokem 
několika bodů až do soutěže v Petřvaldíku, 
kdy se průběžného vedení ujali právě kluci  
z Petřvaldíku. Stará Ves n. O. a Petřvaldík sváděly 
na každé soutěži fantastické souboje a střídali se 
v průběžném vedení. Zatímco na naší domácí 
soutěži kluci z Petřvaldíku zaváhali, staroveští 
borci obsadili 2. příčku a náskok v průběžném 
vedení se zvýšil na jedenáct bodů. Na předpo-
slední soutěži v Mošnově pak právě týmy Staré 
Vsi n. O. a Petřvaldíku svedly souboj, který mohl 
mnohé napovědět před posledním kolem MSL. 
O několik setin úspěšnější byl v tomto souboji 
titánů Petřvaldík, čímž stáhl náskok Staré Vsi 
n. O. na rozdíl pouhých sedmi bodů. Stejně jako  

v kategorii žen, tak se i v kategorii mužů rozhodo-
valo na závěrečné soutěži v Ostravě-Bartovicích. 
Zatímco Petřvaldík předvedl fantastický požární 
útok, psychicky i takticky náročný souboj bohu-
žel nezvládli staroveští muži, kteří po drobném 
zaváhání mírný bodový náskok ztratili. Zpočátku 
ve staroveském týmu panovalo zklamání, které 
však vzápětí vystřídala vlna radosti. V závěreč-
ném součtu sice rozhodl rozdíl pouhých pěti 
bodů v neprospěch Staré Vsi n. O., i tak je ovšem 
výsledné 2. místo historicky nejlepším umístě-
ním staroveských mužů v seriálu MSL. Tohoto 
úspěchu dosáhli: Tomáš Šulák, Miroslav Janečka, 
Martin Palička, Lukáš Machanec, Martin Novo-
bílský, Radim Kolek, Tomáš Kolek a Jan Záruba.

Veteránský tým Staré Vsi čelil nejen sílící 
konkurenci, ale zejména jako v předchozích letech 
fatálním prostřikům na terčích, což nakonec sta-
čilo v MSL na konečnou 5. příčku, a to je s ohledem 
na projev a entuziasmus družstva zklamáním. 
Alespoň mírně si gardisti spravili chuť vítězstvím 
na domácí noční soutěži Staroveský kotel. Mimo 
MSL se letos veteráni přihlásili i do další dlou-
hodobé soutěže – Beskydské ligy, v níž zvítězili  
v Palkovicích a na Hukvaldech. Bohužel následně 
se nevyvarovali chyb a v celkovém hodnocení 
obsadili 3. příčku. Při slavnostním zakončení 

Muži a ženy, zakončení Moravskoslezské ligy
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Beskydské ligy si Stará Ves kromě poháru za 
celkové umístění odnesla i některá dílčí týmová 
ocenění a cenu za nejlepší design stroje.

Družstvo mužů „B“ sestavené zejména  
z mladíků i v letošní sezóně především sbíralo 
cenné zkušenosti. Doplnilo sestavu a o fous 
zrychlilo. Výsledkem byla některá umístění 
a časy na úrovni těch nejlepších. Zejména na 
soutěži v Karviné-Loukách, 
kde se postaralo o překvapení  
a skončilo jen kousek pod stupni 
vítězů. Škoda jen, že mužům „B“ 
chybělo to, co zdobilo tým staro-
veských žen a elitní tým mužů, 
a to stabilní výkony a bleskové 
sestřiky terčů. I přesto je tým 
„B“ Staré Vsi n. O. na vzestupu.

Ze závěrečného ceremoni-
álu MSL konaného 5. 11. 2016 
v Dolním Benešově si muži  
a ženy odnesli nejen poháry za 
celkové umístění, ale i spoustu 
individuálních ocenění. Markéta 
Janošková zůstává nejlepší i po 
změně postu, když byla zvolena 
tentokrát nejlepší košařkou. 
Nejlepší levou proudařkou ligy 
se stala Pavla Monsportová, jejíž 
půvab neušel zraku soupeřů  
i soupeřek, a přinesl jí vítězství 
také v prestižní anketě Miss 
hasička MSL. Staroveští muži 
si vedle hojné účasti v All-stars 
týmech odvezli vítězství v anketě 
Překvapení roku a Černý kůň pro 
rok 2017. 

Na závěr našeho příspěvku 
bychom Vás rádi pozvali na 
tradiční Hasičský ples, který se 
uskuteční 17. února 2017 - hraje 
kapela MARAS a zajištěno bude 
bohaté občerstvení, domácí 
kuchyně a lákavé ceny v tombole! 
Široká veřejnost je srdečně zvána 
rovněž na Stavění máje u nově 
zrekonstruované hasičárny dne 
30. dubna 2017.

Nyní nám však již dovolte poděkovat 
jménem všech staroveských hasičů a hasiček 
za Vaši podporu a popřát všem staroveským 
občanům i dalším čtenářům zpravodaje krásné 
prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, štěstí 
a spokojenosti v novém roce 2017.

Za SDH Stará Ves n/O
Tomáš Janošek, Kamil Hutěčka

Beskydská liga - kategorie veteránů - individuální ocenění
2. místo - Nejlepší košař (Jiří Onderka)
2. místo - Nejlepší savičář (David Galásek)
3. místo - Nejlepší strojník (Tomáš Smutný)
2. místo - Nejlepší béčkař (Karel Rozehnal)
3. místo - Nejlepší rozdělovač (Kamil Hutěčka)
2. místo - Nejlepší levý proudař (Zdeněk Kvita)
3. místo - Nejlepší pravý proudař (Petr Ječmen)

Ocenění SDH Stará Ves n/O:
- Nejlepší design stroje
- Smolař roku
- Černý kůň pro sezónu 2017

MSL v Dolním Benešově - staroveští hasiči - individuální 
ocenění
Kategorie ženy:
MISTRYNĚ MSL 2016
1. místo - Nejlepší košařka (Markéta Janošková)
2. místo - Nejlepší savičářka (Kateřina Galásková)
2. místo - Nejlepší béčkařka (Barbora Juřenová)
1. místo - Nejlepší levá proudařka (Pavla Monsportová)
2. místo - Nejlepší pravá proudařka (Daniela Hamalová)

Anketa HASIČKA ROKU: 
2. místo Pavla Monsportová
Miss hasička - Pavla Monsportová

Kategorie muži:
VÍCEMISTŘI MSL 2016
3. místo - Nejlepší košař (Tomáš Šulák)
2. místo - Nejlepší béčkař (Lukáš Machanec)
3. místo - Nejlepší rozdělovač (Radim Kolek)
3. místo - Nejlepší levý proudař (Jan Záruba)
2. místo - Nejlepší pravý proudař (Tomáš Kolek)

Ocenění SDH Stará Ves n/O:
- Překvapení roku: 1. místo
- Černý kůň pro sezónu 2017
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Národní házená ve výsledcích

Závěrečné tabulky po podzimu 2016
Mladší žáci (8 týmů):
1. Studénka  117 : 76  14 b.
2. Stará Ves  98 : 62  11 b.
3. Chropyně  90 : 55  10 b.
4. Albrechtičky  69 : 62  7 b.
5. Osek   97 : 93  7 b.

Mladší žačky (8 týmů)
1. Chropyně  83 : 33  12 b.
2. Osek   95 : 51  11 b.
3. Svinov   83 : 51  10 b.
4. Stará Ves  86 : 72  9 b.
5. Kokory „A“  58 : 54  8 b.

Starší žáci (5 týmů):
1. Studénka  202 : 89  16 b.
2. Svinov   163 : 137  11 b.
3. Osek   156 : 176  8 b.
4. Stará Ves  159 : 196  5 b.
5. Chropyně  81 : 163   0 b.

Starší žačky (5 týmů):
1. Studénka  141 : 33  16 b.
2. Chropyně  117 : 87  12 b.
3. Stará Ves  100 : 114  7 b.
4. Svinov   81 : 116  5 b.
5. Osek   61 : 127  0 b.

Dorostenci (6 týmů):
1. Studénka  280 : 155  20 b.
2. Svinov   255 : 211  14 b.
3. Stará Ves  247 : 198  12 b.
4. Chropyně  203 : 170  8 b.
5. Osek   230 : 228  6 b.
6. Kokory  92 : 345  0 b.

Dorostenky (7 týmů):
1. Chropyně  134 : 57  14 b.
2. Stará Ves  168 : 97  13 b.
3. Pustějov  187 : 133  12 b.
4. Svinov   162 : 98  11 b.
5. Osek   117 : 222  6 b.

Arcelor Mittal podpořil naši mládež darem 6000,- Kč na nové míče
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Muži „B“ – OP (4 týmy)
1. Studénka „B“   111 : 83  10 b.
2. Albrechtičky  95 : 84  7 b.
3. Svinov „B“  93 : 95  5 b.
4. Stará Ves „B“   86 : 123  2 b.

1. liga ženy (8 týmů):
1. Tymákov  236 : 122  20 b.
2. Krčín   180 : 171  16 b.
3. Dobruška  196 : 173  14 b.
4. Přeštice  190 : 163  12 b.
5. Příchovice  187 : 184  9 b.
6. Hlinsko  182 : 185  8 b.
7. Stará Ves  123 : 190  4 b.
8. Žatec   128 : 243  1 b.

2. liga – muži sk. B (12 týmů):
1. Veselí   194 : 173  17 b.
2. Studénka  192 : 184  16 b.
3. Stará Ves  240 : 198  16 b.
4. Draken Brno  196 : 167  15 b.
5. Svinov   202 : 197  14 b.

Po Novém roce uspořádáme v naší hale tyto 
turnaje:

8. 1. 2017  
Zimní halový přebor - starší žáci

14. 1. 2017 
Zimní halový přebor - mladší žačky

11. 2. 2017 
Zimní halový přebor -  mladší žáci

26. 2. 2017 
Zimní halový přebor -  starší žačky

11. 3. 2017 
Zimní halový přebor - muži

18. 3. 2017 
Zimní halová liga - čtvrtfinále - dorostenky

19. 3. 2017 
Zimní halové mistrovství ČR - mladší žáci

Přijďte se podívat a povzbudit naše hráčky 
a hráče.

Rostislav Horkel st.

Staroveské ženy poprvé v historii začaly na podzim hrát 1. ligu

ACK Stará Ves n. O.

176 závodníků, krajský přebor v cyklokrosu, 
Český pohár Masters, mezinárodní konkurence  
a dva mistři světa v cyklokrosu na startu  
11. ročníku Staroveského cyklokrosu. Takto by se 
ve zkratce dal charakterizovat závod uspořádaný  
v sobotu 29. 10. 2016 v okolí sportovní haly ve Staré 
Vsi n. O. Jako první se na start vydala nejmladší 
náborová kategorie, ve které startovalo 17 dětí 
ze širokého okolí. Z domácích se nejvíce dařilo 
Kubovi Sasínovi na 6. místě, dále pak domácí obsa-
dili 7. místo - Tobiáš Milota, 10. místo - Kryštof 
Palička, 11. místo - Nela Joachimovičová, 13. místo 
- Sebastián Kubik, 14. místo - Alžběta Milotová, 

15. místo - Lukáš Pělucha a 16. místo - Jan Ištván. 
Následně pak startovaly ostatní kategorie od žáků 
až po elitu. V kategorii žáků nastoupil nováček  
v týmu Šimon Milota, který si vyzkoušel ostrý start 
ve svém prvním závodě a dokončil na pěkném  
19. místě z 23 startujících. V kadetech dojel Erik 
Vávra po technických problémech na 8. místě. 
V elitní kategorii dojel Tomáš Janošek taktéž na 
8. místě. Měli jsme ještě zastoupení v kategorii 
masters A, kde Vilém Šustr obsadil 11. místo,  
a v kategorii masters D, kde polský závodník repre-
zentující naše černobílé barvy, Andrzej Misina, 
obsadil 3. místo. V neděli pak závody pokračovaly 
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Staroveský triumf v Košatecké fotbalové lize

Partička staroveských fotbalistů (nebo spíše 
– buďme realisti - chlapíků, kteří si rádi ještě ve 
svém věku čutnou vesnický fotbálek) pod názvem 
BÍLÝ ÚLET vybojovala pro rok 2016 titul v KFL, 
tedy Košatecké fotbalové lize! Jednalo se již o třetí 
ročník tohoto seriálu pěti turnajů, konaných  
v areálu multifunkčního hřiště v Košatce. Letos 
se do ligy přihlásilo šest týmů, jejichž složení je 
vskutku pestré – od nagelovaných teenagerů až 
po ostřílené prostovlasé matadory, leckdy i s pěti 
křížky na krku. Vítěz loňského ročníku to ostatně 
nosí i hrdě v názvu - ANCIANOS, neboli „Sta-
říci“, tým s bohatými futsalovými zkušenostmi, 
byl jasným favoritem. Proskovice reprezento-
valy opět dvě tradiční mužstva – zkušení PRO 
STAR a bujní P.R.S. Na zisk titulu z domácího 
hřiště měla jistě zálusk také KOŠATKA, tvořená 
nespoutaným mládím. Nevyzpytatelným soupe-

řem jsou stále ambicióznější ostravští ZADAŘI. 
No a konečně - staroveské barvy hájil stejně 
jako v minulých letech tým zdánlivě parodující 
slavný madridský „bílý balet“, a to BÍLÝ ÚLET 
- vítěz ročníku 2014. Konkurence však byla 
opět silná a letos především velmi vyrovnaná, 
jak ostatně ukázal průběh jednotlivých dílčích  
turnajů. 

Úvodní turnaj se stal jednoznačnou kořistí 
ANCIANOS. A rutina, s jakou tito „staříci“ 
doslova převálcovali ostatní, byla v tu chvíli pro 
soupeře lehce zahanbující. Obdobný kousek se 
však hned na příštím turnaji podařilo zopakovat 
BÍLÉMU ÚLETU, který 2. turnajem proplul 
rovněž bez ztráty kytičky. Obrovskou vyrov-
nanost soupeřů potvrdil 3. turnaj. Ten ovládla 
pro změnu KOŠATKA a čelo tabulky bylo v ten 

na stejné trati, která se jela v opačném směru. 
Společně s SK Jiří Team Ostrava jsme pořádali také 
tento nedělní závod a celkově lze oba víkendové 
závody hodnotit díky vysoké účasti fanoušků, 
přízni partnerů a pozitivním referencím závod-
níků za vydařený.

Na startu obou závodů bohužel chyběla dvo-
jice juniorů Hynek Palička a Vladimír Mikšaník. 
Ve stejném termínu startovali na Mistrovství 
Evropy v cyklokrosu ve francouzském Pount 
Chateau. Moc se ale našim reprezentantům 
nedařilo, Hynek dojel na 32. místě a Vláďa kvůli 
technickým problémům nedokončil. Oba kluci 
jsou od začátku sezóny součástí reprezentace  
v cyklokrosu a absolvovali téměř všechny závody 
Světového poháru. Nejlepšího výsledku dosáhl 
Hynek Palička, který obsadil 12. místo v nizo-
zemském Valkenburgu. Vláďa zase ukázal svou 
technickou zdatnost na závodě Českého poháru 
v Mladé Boleslavi a dokázal zvítězit. Průběžně 
je v Českém poháru na 3. místě Vláďa a na  
7. Hynek. V kadetech bojuje Erik Vávra, který je 
průběžně rovněž na 7. místě.

Na cyklokrosaře čeká poslední část sezóny, 
která bude ukončena druhý týden v prosinci 

mistrovstvím republiky v nedalekém Uničově. 
Tento závod bude pro reprezentanty zlomový, 
protože se pojede o nominaci na mistrovství 
světa v cyklokrosu. Startovat může v kategorii 
juniorů šest reprezentantů, a tak věříme, že se 
kluci o nominaci poperou a konečně některý 
ze staroveských odchovanců bude startovat na 
vrcholné cyklokrosové akci.

V polovině listopadu přišel nápad opět 
zorganizovat silvestrovský závod v cyklokrosu. 
Tato myšlenka se velice rychle začala realizovat, 
a proto Vás můžeme pozvat na Silvestrovský 
cyklokros, ať už jako závodníky nebo fanoušky. 
Závodu se může zúčastnit široká veřejnost, 
která bude chtít aktivně strávit silvestrovské 
dopoledne. Opět bude připraven také závod 
pro děti. Mimo jiné na startu poměří síly 
závodníci z Moravy, Čech a také ze zahraničí 
ve všech věkových kategoriích. O den později se 
uskuteční tradiční Novoroční vyjížďka. Přelom 
roku bude ve znamení cyklistiky. 

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

Karel Nepraš
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okamžik vyrovnané jak obecní rozpočet. Když 
ovšem dravá KOŠATKA zvítězila i na 4. turnaji, 
zdálo se, že bečka piva pro vítěze ligy má svého 
majitele. ANCIANOS a BÍLÝ ÚLET však byli 
proti. Holt – bečka je bečka. Jako klíčový se nako-
nec na závěrečném turnaji ukázal přímý souboj 
staroveských fotbalistů s Košatkou, který BÍLÝ 
ÚLET ovládl poměrem 4:1 a zajistil si tak v před-
posledním utkání sezóny vytoužený titul. Pohár 
pro nejlepšího brankáře vybojoval Libor Surýnek 
z PRO STAR a nejlepším střelcem ligy se s 15 góly 
stal po zásluze Danek Matěj, kanonýr z P.R.S. 
Celkovou 3. příčku obsadila nakonec KOŠATKA, 

na stříbrnou pozici se vyhoupli ANCIANOS. 
Pohár pro vítěze KFL a 50 litrů pěnivého moku 
však letos putuje do Staré Vsi! V dresu BÍLÉHO 
ÚLETU se o to postarali tito borci: Petr Chvostek, 
Tomáš Chvostek, Pavel Klučik, Přemysl Polášek, 
Lukáš Kocián, Stanislav Jansa, Michal Machálek, 
Kamil Hutěčka a brankář Jakub Janošek.  

S přáním krásného a pohodového prožití 
vánočních svátků, mnoha úspěchů v novém 
roce a pozdravem – Sportu zdar a vesnickému 
fotbálku zvláště 

Kamil Hutěčka

Vítězný tým Košatecké fotbalové ligy 2016

Poděkování
Obecní úřad ve Staré Vsi n. O. vyslovuje jménem všech občanů poděkování našim oběta-

vým spoluobčanům, kteří převzali na Magistrátu města Ostravy Zlatou medaili prof. MUDr. 
J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve, udělovanou organizací Českého červeného 
kříže. Vyznamenání dne 4. 10. 2016 převzali:

pan Aleš Dostalík, nar. 1972, Stará Ves, ul. Dukelská,
pan Jiří Matěj, nar. 1966, Stará Ves, ul. Brušperská,
paní Petra Sýkorová, nar. 1972, Košatka, ul. Oderská.
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Matrika

Naši jubilanti:

Své významné životní jubileum oslavili a do konce roku  
oslaví naši spoluobčané:

Zdislava Kratochvílová       - 80 let
Marie Polášková    - 85 let
Jaruška Korpasová - 80 let
Vilém Novobílský  - 95 let

Jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví  
a rodinnou pohodu.

Již nejsou mezi námi …

Hana Sojková  - roč. 1960
Jaroslav Kanclíř  - roč. 1939
Irena Paličková  - roč. 1930
Anna Hýlová  - roč. 1927
PhDr. Jaromír Balcar - roč. 1933
Josef Přichystal  - roč. 1942

Věnujte jim tichou vzpomínku.

                                         Bronislava Pavlosková, matrikářka

Oznámení

OTVÍRACÍ DOBA NA OBECNÍM ÚŘADĚ VE STARÉ VSI N. O.  
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

 Pátek 23. 12. 2016     zavřeno
 Úterý 27. 12. 2016     zavřeno
 Středa 28. 12. 2016 7.30 – 11.30 12.30 – 17.00
 Čtvrtek 29. 12. 2016     zavřeno
 Pátek 30. 12. 2016     zavřeno
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Pozvání

KONEC ROKU A NOVÝ ROK NA SOKOLCE
 
26. 12. 2016  Pouliční turnaj v národní házené, 14,00 hodin, prezentace 13,30 hod.
28. 12. 2016  Vánoční turnaj ve stolním tenise – od 8,00 hod.
1. 1. 2017  Novoroční jízda na Hukvaldy a Novoroční pochod Starou Vsí n. O. 
  a okolím - slavnostní start 10,30 od zámku
21. 1. 2017  Dětský maškarní bál s Hopsalínem, od 14,00 hodin sportovní hala
27. 1. 2017  Florbalový ples od 19,00 hod.

Zimní halové turnaje a zimní liga v národní házené mládeže a dospělých ve sportovní 
hale ve Staré Vsi n. O.:
8. 1. 2017  starší žáci
14. 1. 2017  mladší žačky
11. 2. 2017  mladší žáci
18. 2. 2017  ZLM dorostenky

25. 2. 2017  ZHP muži
26. 2. 2017  starší žačky
11. 3. 2017  ZHP muži
19. 3. 2017  finále ZHP mladších žáků

Za TJ Stará Ves n. O. Libuše Sýkorová
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VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
 
Dne 28.12.2016 se už popatnácté 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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ZAHRÁDKÁŘI 
INFORMUJÍ

11. 2. 2017
2. ročník Staroveského koštu  

spojený s kulinářskými  
výrobky žen

11. 3. 2017
výroční schůze ČZS

23. 5. 2017
škvaření vaječiny

V červnu oslaví ZO ČZS  
Stará Ves n. O. 55 let od svého vzniku, 

termín bude upřesněn.

NEBYTOVÉ PROSTORY 
K PRONÁJMU

140 m2 a 40 m2

Tel.: 732 829 109 
Stará Ves nad Ondřejnicí
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Veselý start do nového roku,
hodně pracovních úspěchů i životních radostí

v jubilejním staroveském roce 2017

přejí

Ing. Dalibor Dvořák
starosta obce

Mgr. Jaromír Chvostek
místostarosta obce

zastupitelé obce a pracovníci Obecního úřadu
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

© Klein

Adventní prohlídka 
staroveského zámku
v obřadní síni

Příjemné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v novém roce 2017 
přeje 

redakční rada Staroveského zpravodaje

Zámkem provázel soubor Ondřejnica



Vánoční jarmark

Zahájení vánoční 
výstavy betlémů

Místo se svařákem 
bylo oblíbenou 
zastávkou

Zlatým hřebem večera bylo rozsvícení vánočního stromu



Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi 
a Košatce v 1. čtvrtletí roku 2017

DATUM AKCE MÍSTO POŘADATEL

1. 1. 2017

Novoroční cyklojízda na Hukvaldy
Novoroční pochod Starou Vsí 
Výstava – Historie novoročních jízd
a pochodů

odjezd od zámku
odchod od zámku

ACK St. Ves
TJ Stará Ves

7. 1. 2017 11. ples střediska mládeže ZŠ Stará Ves  DSM Stará Ves

14. 1. 2017
Myslivecký ples
Tříkrálová sbírka

KD Odra
Stará Ves, Košatka

Myslivecké sdružení
Farnost St. Ves

18. 1. 2017 Výroční schůze Hasičská zbrojnice Klub důchodců

21. 1. 2017
Dětský maškarní ples
Ples ve stylu 20. až 30. let

Hala TJ
KD Odra

TJ Stará Ves
Restaurace Odra

27. 1. 2017
Lašský bál
Florbalový ples

Krmelín Na Benátkách
Hala TJ

LSPT Ondřejnica
TJ Stará Ves

1. 2. 2017 Tradiční posezení Hasičská zbrojnice Klub důchodců

11.2.2017
Staroveský košt
Ples TJ Sokol Košatka

Dům zahrádkářů
KD Odra

ZO ČZS
TJ Sokol Košatka

17. 2. 2017 Hasičský ples se skupinou MARAS Hasičská zbrojnice SDH Stará Ves

24. 2. 2017 Jarní společenský večírek ZŠ ZŠ a MŠ Stará Ves

25. 2. 2017 Koňařský ples Sokolovna Proskovice Jezdecký klub

28. 2. 2017 Pochování basy Hasičská zbrojnice Klub důchodců

7. 3. 2017 Setkání u sochy T.G.Masaryka Pod zámkem Obec Stará Ves

10. 3. 2017 110 let Sokola ve Staré Vsi,  
SDH Stará Ves – vernisáž Zámek TJ a SDH Stará Ves

11. 3. 2017 Výroční schůze Dům zahrádkářů ZO ČZS

15. 3. 2017 Beseda nad staroveským 
kalendářem Hasičská zbrojnice Klub důchodců, 

kulturní komise

25. 3. 2017 Dětský ples, pohádka KD Odra TJ Sokol Košatka

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 900 kusů. Uzávěrka příštího čísla je 1. 4. 2017.
Příspěvky zasílejte na email kultura.staraves@gmail.com. Placenou inzerci přijímá obecní úřad. Foto na titulní 
straně: Jaromír Chvostek. Foto uvnitř zpravodaje: Milan Sýkora, Michal Janošek, Jaromír Chvostek a další autoři. 

Redakční rada: Jaromír Chvostek, Michal Janošek, Milan Sýkora.

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


