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Vážení spoluobčané,
skončilo období dovolených a  prázdnin. Le-
tos trochu horké léto bylo atypické. Díky tep-
lu se lidé trochu stáhli do ústraní a  snažili se 
hlavně vyhledat chládek či osvěžení u  vody. 
Přesto jsme zaznamenali jeden zoufalý pokus 
novinářů o vytvoření ještě většího dusna, než 
nám připravila příroda. Bylo to téma „uprch-
lického“ tábora v kasárnách. K této informaci 
znovu opakuji. V roce 2006 schválila vláda ČR 
darování areálu kasáren Obci Stará Ves nad 
Ondřejnicí. Jedním z  důvodů, které nás, teh-
dejší zastupitelstvo, k tomu vedlo, byla snaha, 
abychom mohli svobodně rozhodnout o osu-
du kasáren a aby nám „někdo“ neurčil, bez na-
šeho vědomí, způsob jejich využití. Takže zno-
vu zdůrazňuji: vlastníkem areálu je Obec Stará 
Ves nad Ondřejnicí a o jeho využití rozhoduje 
podle zákona o  obcích Zastupitelstvo obce 
Staré Vsi n. O., případně Rada obce. Oba dva 
orgány nejsou využití pro tábor imigrantů na-
kloněny a navíc s námi o této věci dosud nikdo 

z kompetentních orgánů ani nejednal, takže to 
pro mě není žádné téma k diskusi. 

Ale vraťme se k  prostším věcem, kterými 
jsou například dvě první třídy s počtem 40 dětí 
a  plně obsazená mateřská školka s  95 dětmi. 
Ve škole to 1. září hučelo jako v úle. Děti se - 
alespoň podle mého názoru - do školy těšily.

Z obecních úkolů, které jsme si dali na nej-
bližší období, je v  chodu příprava projektu 
rekonstrukce střechy a  věže zámku včetně 
opravy sgrafi tové výzdoby. Tyto práce by moh-
ly začít snad již příští rok. Naopak do  konce 
letošního roku bude dokončen projekt „Zlep-
šování nakládání s  odpady v  obci“. V  rámci 
tohoto projektu obdrží každý, kdo si požádá, 
kompostér a možná už letos budeme pomáhat 
s drcením větví ze zahrad. 

Tak Vám přeji příjemné prožití nastávají-
cího podzimu.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Slovo starosty

Bývaly časy

 „Roku 1905 prodán místní velkosta-
tek i  s  Proskovicemi ve  výměře 733 jiter 
za  366.000 K  pro nevýnosnost metropo-
litní kapitule v  Olomouci. Rokem tímto 
přechází velkostatek z  hraběcího rodu 
Podstatský Lichtenstein na  nového ma-
jitele, metropolitní kapitulu v  Olomouci. 
Řečený rod držel toto panství od  r. 1626 
do r. 1905. I zdejší obecní výbor v čele se 
starostou Josefem Sýkorou z  č. 40 uchá-
zel se o  koupi. Požádal proto posledního 
správce statku, p.  Rudolfa Lippanského, 
o přesnou rentabilitu. Týž v nedůvěře ob-
ci, že by snad služby zproštěn byl, ihned 
zprostředkoval odprodej metropolitní ka-
pitule. A  tak obec přišla o  realitu, kterou 
nikdy více nenabude.“

 „Na  zdejších švestkách objevila se v  po-
slední době (v roce 1925) v míře ohromné 

puklice švestková (lecanium comi). Podle 
červenohnědého, polokulovitého štítku se 
snadno pozná. Larvy způsobují na listech 
medovici, po níž objeví se na listech čerň. 
Aby tomuto červci zabráněno bylo, zakou-
pila obec stříkačku Hmyzozmar na postři-
kování stromů 15% roztokem kainitu se 
3 % denaturovaného lihu a uložila majite-
lům sadů, aby stromy své tím postřikovali 
a tím puklici ničili.“

 16. 5. 1925 „kolem 10. hodiny dopolední 
objevily se nad zdejší obcí mračna vážek 
(hmyz sítokřídlý), která táhla v  ohrom-
ném množství nízko nad zemí. Obrovské 
spousty hmyzu táhly od jihu k severu, bu-
díce po cestě údiv, ba i hrůzu. Řada lidí se 
domnívala, že jsou to kobylky a  tetky se 
křižovaly v domnění, že Hospodin dopus-
til egyptskou ránu…“
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 „3. srpna 1925 v  noci rozpoutala se ob-
rovská vichřice, která trvala pak po  celé 
dopoledne a  měla katastrofální následky. 
Vichřice zvyvracela množství stromů až 
z  kořene, poshazovala se střech krytiny, 
poválela telegrafní sloupy, porozbíjela ok-
na atd. Vodní hladina divoké Ondřejnice 
počala náhle stoupati a  ve  chvíli celou 
náves a rozlehlé zahrady louky proměnila 
v  ohromné moře vody. Rozpoutaný živel 
zničil mnoho příbytků. Voda tekla okny 
do  světnic a  obyvatelé mohli zachrániti 
majetek pouze na  půdách… Teprve třetí 
den voda opadla.“

 „Dobrovolný hasičský sbor dovršil t. r. 
(1925) 30 let své požehnané práce. Na pa-
měť 30. výročí založení sboru uspořádal 
v neděli dne 21. června jubilejní veřejnou 
valnou hromadu v sále u Paličků za účasti 
101 bratří a hostů za přítomnosti zemské-
ho náčelníka Rudolfa Ludwiga, … u té pří-
ležitosti jmenována zdejší obec zakládají-

cím členem a  odevzdán jí diplom, který 
pak umístěn byl v obecní kanceláři.“

 „O  prázdninách r. 1925 dalo obecní za-
stupitelstvo přestaviti a  upraviti starou 
budovu školní č.p. 202 na  učitelské byty 
nákladem 35.000 Kč zednickým mistrem 
Ludvíkem Hajdučkem z Petřvaldu.“

 „Památné dni r. 1945. Kromě oslavy Dne 
vítězství … byly oslaveny i  jiné význam-
né dny: dne 27. května 1945 v  předvečer 
narozenin prezidenta republiky Dr.  E. 
Beneše, dne 5. července 1945 památka m. 
Jana Husa a  dne 28. října 1945 původní 
den osvobození. Všechny byly velmi po-
četně navštíveny. První z  nich se konala 
u pomníku T. G. Masaryka, druhá u zapá-
lené hranice u silnice nad Březinkou, třetí 
u školní budovy. Toto místo zvoleno bylo 
proto, že slavnost byla spojena s  odhalo-
váním pamětní desky našim obětem naci-
smu.“

Mgr. Jaromír Chvostek

Zpravodajství ze zámku

 RO schválila hospodářský výsledek ZŠ 
a MŠ Stará Ves za r. 2014 (1.191.234,46 Kč) 
a  jeho rozdělení (fond odměn 120.000,-  
Kč, fond rezervní 1.071.234,46 Kč).

 RO schválila nabídku fy Jiří Břenek, O.-
-Hrabůvka, na  úpravy dopravního znače-
ní v lokalitách kolem ul. Zámecké za cenu 
8.470,- Kč vč. DPH.

 RO rozhodla na podnět občanů o vybudo-
vání obrubníků a dešťové vpusti pro odvod 
dešťových vod na  ulici Zákostelí a  ulici 
Luční (fa Jan Slabý, Brušperk).

 RO navrhla výše dotací pro organizace 
a spolky v obci, návrh postoupila ke schvá-
lení ZO.

 ZO schválilo účetní závěrku obce k 31. 12. 
2014, závěrečný účet za  rok 2014 a  zprá-
vu o  přezkumu hospodaření za  rok 2014 
s  výhradou, přijalo opatření k  nápravě 
nedostatků. Hospodaření obce: příjmy 
38.184.795,74 Kč, výdaje 31.732.714,32 Kč.

 ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2015 
v příjmech (dotace na knihovnu v Košat-

ce), ve výdajích (výsadba zeleně a pomník 
u ZŠ, nákup pozemků, PD odkanalizování 
obce, bioodpad - auto, štěpkovač, kompo-
stéry, dotace SFŽP na  kanalizaci, projekt 
mezinárodní spolupráce PR – ČR).

 ZO schválilo nákup pozemků pod míst-
ními komunikacemi (zvl. K  Pískovně, 
Na Posmykově, Záhumenní a K Myslivně, 
ceny dle znaleckých posudků) a další pro-
deje, nákupy a směny.

 Starosta informoval ZO o přípravě PD ka-
nalizace obce - II. etapa.

 ZO schválilo Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene s  Povodím Odry, Mor. Ostrava, 
pozemek p. č. 2678, na kterém je postavena 
protipovodňová hráz a  cyklistická stezka, 
aby zařízení mohla být využívána.

 ZO souhlasí s realizací Strategie komunit-
ně vedeného místního rozvoje MAS Pobe-
skydí na programové období 2014 – 2020, 
potřebné pro získávání dotací.

 ZO vzalo na vědomí závěrečný účet a zprá-
vu kontrolního výboru SMOPO za r. 2014.
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 ZO schválilo rozdělení dotací místním 
organizacím a  spolkům dle nových roz-
počtových pravidel pro přidělování dotací 
z územních rozpočtů.

 RO rozhodla o  vyhlášení zakázky „Zkva-
litnění nakládání s odpady v obci Stará Ves 
n. O.“ a  jmenovala komisi pro otevírání 
obálek a hodnocení.

 RO rozhodla o  vyhlášení výzvy k  podání 
nabídek pro zakázku „Studie odtokových 
poměrů v obci Stará Ves – Horní konec“, 
osloveny 3 fi rmy.

 RO jmenovala komisi pro přidělování 
obecních bytů: p.  Lyčková, p.  Zezulková, 
ing. Trybulovský, p. Zbořilová, p. Hegero-
vá.      

 RO schválila dodatek ke  smlouvě o  dí-
lo na  akci „Chodník na  ulici Proskovické 
a Petřvaldské“ s fi rmou UDIMO - změna 
termínu dodání PD do 15. 9. 2015.

 RO vzala na  vědomí projekt letní stu-
dentské aktivity zapojení studentů nad 
15 let do drobných prací v obci (65 tis. Kč 
na mzdy z rozpočtu obce).

 RO schválila nabídku studie opravy pře-
mostění na  ulici K  Mostu (Link projekt 
s.r.o., Brno, 15.400,- Kč bez DPH). Most 
je dle mostní prohlídky v předhavarijním 
stavu, nutná oprava do 5 let.

 RO schválila odpisový plán ZŠ pro rok 
2015, přijetí daru od fy Bencori s.r.o., Sta-
rá Ves n. O., odměnu řediteli školy, vzala 
na vědomí Záznam z prověrky stavu BOZP 
a PO.

 RO schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostor v domě čp. 1 (zámek) 
s LSPT Ondřejnica a rozhodla o zveřejnění 
záměru pronajmout místnost č. 309 spolku 
Keltik.

 RO schválila krátkodobý nájem prostor 
v  KD Košatka (prodej zmrzliny, fa JILA-
DAR Ostrava).

 RO schválila uzavření smlouvy o  nájmu 
části pozemku parc. č. 1094 jako skladova-
cího prostoru pro fi rmu MEŠ stavby, Pas-
kov.

 RO schválila smlouvy o  zabezpečení pře-
ložky vodního díla a umístění sítě technic-
ké infrastruktury s fi rmou SmVaK Ostrava 
v rámci odkanalizování obce - II. etapa.

 RO schválila smlouvu o právní pomoci s f. 
Advokátní kancelář Pyšný, Srba a Partne-
ři, Ostrava, ve  věci přezkumného řízení 
územního plánu.

 RO vzala na  vědomí pořízení Územní 
studie č. 01/2015/21/SV pro lokalitu Du-
kelská čtvrť projednané stavební komisí 
obce.

 RO schválila nákup prostředků pro zása-
hovou hasičskou jednotku JPO III Stará 
Ves v hodnotě 70.062,- Kč.

 RO zamítla nabídku fi rmy Atelier Maur, 
Plzeň, na  vánoční výzdobu pro vysokou 
cenu (od 47 tis. Kč do 60 tis. Kč).

 RO vzala na vědomí přípravu akce „Chod-
ník – Brušperská“ od  I/58 po  zastávku 
Stará Ves – Hůra a  přípravu PD „Rekon-
strukce objektů ZŠ“ (výměna oken, oprava 
střechy a obvodového pláště nové budovy, 
rekonstrukce kotelny, oprava vzducho-
techniky v jídelně).

 RO rozhodla o přerušení VŘ zakázky Stu-
die odtokových poměrů Stará Ves – Horní 
konec (nejnižší nabídka 714.800,- Kč bez 
DPH). Bude přepracován rozsah zadání.

 RO schválila rozpočtové opatření č. 2/2015 
(navýšení rozpočtu – oprava restaurace 
Odra Košatka, schválení příspěvku spolku 
Košatecký otoman).

 RO rozhodla o  zadání zakázky „Zkvalit-
nění nakládání s  odpady v  obci Stará Ves 
n. O.“ spolufi nancované ze SFŽP v  rámci 
OPŽP - svozové vozidlo s  hákovým no-
sičem (1.987 tis. Kč, fa I-TEC Czech, O.-
-Vítkovice), 600 ks domácích kompostérů 
(1.692 tis. Kč, fa MEVA-Ostrava), štěpkovač 
(298 tis. Kč, fa I. Bajgerová, Stará Ves n. O. 
– ceny bez DPH).

 RO schválila smlouvu s  f. Karel Smolka, 
umělecká agentura, Opava 1, na  zajiště-
ní pořadu Květy paní operety dne 23. 10. 
2015 za smluvní cenu 7.200,- Kč.

 RO schválila smlouvu o  zřízení místa 
pro sběr elektrozařízení a  elektroodpadů 
s f. EKOLAMP, Praha 2.

 RO vzala na vědomí ukončení přezkumné-
ho řízení Územního plánu Staré Vsi n. O. 
prováděného Krajským úřadem MSK, od-
bor územního plánování.

Mgr. Jaromír Chvostek
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Na úvod možná neuškodí malé připomenutí, co vlast-
ně zahrnuje - pro někoho tajemná - zkratka v nadpisu. 
Jedná se o Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, 
které vzniklo po „Sametové revoluci“ v roce 1990 jako 
neofi ciální organizace, konstituovalo se o rok později 
a mělo směřovat k vzájemné pomoci a spolupráci me-
zi nově zvolenými starosty obcí v  principiálně nové 
etapě polistopadové společnosti. 

V současnosti sdružení tvoří deset členů: Bru-
šperk, Fryčovice, Hukvaldy, Kateřinice, Kozlovice, 
Krmelín, Lhotka, Palkovice, Stará Ves n. O, Staříč. 
Páteř celého regionu tvoří řeka Ondřejnice od své-
ho pramene pod horou Ondřejník až po ústí do ře-
ky Odry. Všechny obce se rozkládají na jejím levém 
a  pravém břehu. V  Mikroregionu SMOPO, který 
se rozkládá na  území tří okresů (Frýdek-Místek, 
Nový Jičín, Ostrava) s rozlohou 167 km2, žije asi 
23 000 obyvatel.

Stanovy tohoto dobrovolného svazku obcí uvá-
dějí, že hlavním smyslem činnosti je přispět k  “…
dosažení společných cílů a ke zmnožení sil při dosa-
hování záměrů přesahujících svým rozsahem a  vý-
znamem možnosti jednotlivých obcí…“ Co už stano-
vy neobsahují, je vzájemná pomoc, rada, koordinace 
a neformální spolupráce mezi vedením jednotlivých 
obcí mikroregionu při řešení problémů. 

Blízkost jmenovaných obcí nabízí možnost pro 
všechny jejich občany využít nabídky kulturních, 
sportovních nebo dalších společenských akcí. Zlepše-

ní informovanosti o dění v jed-
notlivých obcích přinášejí nově 
spuštěné webové stránky mik-
roregionu, které najdete na ad-
rese http://www.smopo.cz/

Mgr. Jaromír Chvostek

SMOPO na nových webových stránkách

Fotohistorie

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. V úvodním 
čísle seriálu Fotohistorie před dvěma lety jsem 
si vytýčil, že bych se rád věnoval nejen fotogra-
fi ím objektů a spolků, ale také řemeslům a sta-
roveským občanům. Proto je dvanácté číslo 
seriálu Fotohistorie věnováno panu Antonínu 
Neuwirtovi, hospodskému ve Staré Vsi.

Na otištěné fotografi i [1] můžeme vidět Antoní-
na Neuwirta sedícího před jeho hospodou. Fotogra-
fi e je pravděpodobně z období první republiky. Než 
se dále rozepíši o Antonínu Neuwirtovi, chtěl bych 
krátce zmínit, jak jsem se k této fotografi i dostal. Před 
prázdninami mě telefonicky kontaktoval pan Ivo Ne-
uwirt z Trnávky s tím, že jej zaujal můj článek o dru-
hé světové válce ve staroveském zpravodaji a pokud 
bych měl zájem, povyprávěl by mi k danému tématu 
ještě další podrobnosti. Uprostřed prázdnin jsem se 
proto vydal na  smluvenou schůzku. Pan Neuwirt 
i jeho paní mě velmi vřele přivítali a společně jsme 
si povídali několik hodin. Tehdy vznikla myšlenka, 
věnovat další vydání Fotohistorie jeho dědečkovi 
Antonínovi. Po přípravě podkladů jsem se za panem 
Neuwirtem vydal ještě jednou v průběhu září, kde 
jsem si některé informace ještě upřesnil.

Pan Antonín Neuwirt se narodil 17. ledna 1852 
v Polance na č. 64 [2]. Byl synem Františka Neuwir-
ta, podruha (pozn. nájemník bydlící v nájmu u sed-
láka) v Polance a  jeho manželky Mariany Hanušo-
vé ze Studénky. O 25 let později si 22. května 1877 
ve Staré Bělé vzal za manželku, tehdá jako vojenský 
reservník, Karolínu Holaňovou z Proskovic [3]. Pan 
Ivo Neuwirt vzpomíná, že jeho děd měl celkem šest 
dětí [4]. Já jsem ještě v matrice v Polance objevil dvoj-
čata Františka a Maximiliána narozené roku 1885, ti 
se bohužel nedožili ani jediného roku věku. Věřím, 
že část z vás si pamatuje dalšího z dětí Antonína Ne-
uwirta a to pana Arnošta Neuwirta, který vyučoval 
a  později byl i  řídícím na  zdejší škole a  byl činný 
i v obecním zastupitelstvu a dalších spolcích.

Antonín Neuwirt byl vyučený tesař, během své 
vojenské služby sloužil také u pevnostního dělostře-
lectva v Krakově. V době, když bydlel v Polance, si 
pronajal hospůdku na Honculi. Honcula byla bývalá 
hospoda u mostu přes Odru, po mostě se honil do-
bytek na louky za Odrou [5]. Pan Neuwirt v divoké 
Odře lovil ryby a prodával je do Ostravy. Někdy bylo 
vody tolik, že se hrnula přes celý šenk. V této souvis-
losti mi pan Ivo Neuwirt vyprávěl následující příběh: 
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„Jednou jel hrnčíř s  vozíčkem, byl tam starý most 
a  tomu hrnčířovi do  té Odry spadl vozík. Údajně 
ten děd vzal tyč, babička tu tyč držela. On uměl pla-
vat, tak po té tyči zešplhal do té hlubiny a vytáhl ten 
vozík.“ Vozík pak vrátil hrnčířovi a získal pár hrnců 
za záchranu. 

Z  Polanky se přestěhoval do  Výškovic, kde si 
rovněž pronajal hostinec, který by tam měl stát do-
dnes. Zde se ve stavení č. 1 přímo na hospodském 
stole narodil i Arnošt Neuwirt. A odtamtud se dostal 
roku 1890 do Staré Vsi, kde dlouhá léta provozoval 
hostinec u mostu (dnešní hostinec U Babek). Jeho 
příchod zmiňuje i kronika hasičského sboru, jehož 
byl zakládajícím členem. Po první světové válce pře-
vzal hospodu po svém otci jeho syn Karel, který pů-
vodně provozoval hospodu v Krmelíně.

Pan Neuwirt si jako správný hospodský o všem 
vedl podrobné přehledy, poctivě vedl také svůj deník. 
Pokud bychom do  jeho záznamů nahlédli, dočetli 
bychom se o nákupu lihu, piva, či uzenin, dále o pře-
hledu koupě a prodeji dobytka. Podle vnuka Iva Neu-
wirta chodíval jeho děd k porážkám, působil tedy asi 
jako nějaký inspektor. Je zajímavé, že ceny ve svém 
deníku uváděl místy ve zlatých a místy v korunách. 
Pramení to ze zvyku zejména na vesnicích, kdy byli 
lidi zvyklí na vesnici počítat ve zlatých i po roku 1892, 
kdy proběhla měnová reforma. Kurz byl 1 zlatý, 2 ko-
runy.  Mě osobně třeba potěšil podrobný záznam 
o stavbě vodovodu ze studny mého prapradědečka 
Delfína Tylečka až k  hospodě. Můžeme se dočíst 
o použitém materiálu včetně cen, i problémech pro-
vázejících stavbu vodovodu.

Antonín Neuwirt zemřel ve  věku 83 let dne 
18. května roku 1935 [6]. Jeho vnuk Ivo Neuwirt 
v té době chodil do druhé obecné 
a  vzpomíná si, jak mu dědeček 
dával jablíčka. Tehdy jeho dědeček 
bydlel ve světničce nad vchodem 
do  hospody a  říká se, že také to 
poslední, co ochutnal, bylo pivo.

Tímto velmi děkuji panu Ivo 
Neuwirtovi za zapůjčení fotografi í 
a  možnost nahlédnutí do  dení-
ků jeho dědečka, ze kterých bych 
rád závěrem citoval [7, 8, 9]. Jsou 
psány „starovjacky“ a povětšinou 
úspornou, stručnou formou.
28. 4. 1902
„Vodovod – počali smy kopať, 
sami dva z Mikulu, a našli smy 
v  Tylečkovym břehu v  prvnim 

metře vodu, druhy den se pokračovalo ve skumanu 
dale.
2. 9. 1902
„Dostal sem 3 bečky vina od B. z Mikulova. Šajer mi 
ho dovez dostal za fracht 6K, 50h.“
22. 10. 1902
„Kupil sem od Lucije kravu, a 24/10 ju maminka vra-
tila byla nemocna.“
4. 4. 1911
„Burani dachu, přišli 4 tesaře z  Krmelina od  Klegy 
a  zbořili dopoledne pul střechy od  fary, bylo hodně 
zyma počal fujať snih. Dali smy se furt do burani.“
26. 4. 1928
„Čtvrtek, šel sem před polednem na  horní konec, 
měl sem tam řyzeni, nemocne vepře u Havranku 
ve mlyně.“
22. 3. 1935
„Včera, a dnes, su šumne a pěkne, a teple dni, Ja oba 
puldne zrana něco kopu na zahradě.“

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

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

Zdroje:
[1] Soukromý archiv pana Iva Neuwirta
[2] Matriky narozených Polanka, 1838 - 1864, č. 337
[3] Matriky oddaných Proskovice, 1856 - 1886, č. 1902
[4] Rozhovor s panem Ivem Neuwirtem, 30. 7. a 5. 9. 2015
[5] http://www.sdhpolanka.cz/index.php?option=com_

content&view=article&id=75&Itemid=75
[6] Matrika zemřelých Stará Ves, 1916 - 1949
[7] Antonín Neuwirt, Zápisky kniha 2, 1901-1907
[8] Antonín Neuwirt, Zápisky kniha 3, 1907-1912
[9] Antonín Neuwirt, Zápisky kniha 5, 1921 - 1935



SSStaroveský zpravodaj

6

Dne 14. 9. 2015 byla na  zasedání zastupitel-
stva obce schválena nová obecně závazná vy-
hláška o místních poplatcích, která mimo jiné 
od  1. 1. 2016 mění sazbu u  poplatku ze psů. 
Za prvního psa se sazba navyšuje o 20 Kč, te-
dy na  120 Kč za  kalendářní rok, a  u  druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele byla sazba 
stanovena na 180 Kč. 

S  držením psa dále souvisí dvě věci, a  to 
úklid psích exkrementů na veřejném prostran-
ství a volné pobíhání psů po obci. Důvodem, 
proč se někteří občané plnění povinnosti uklí-
zet psí exkrementy vyhýbají, může být nedo-
statek připravených sáčků u  odpadkových 
košů v obci. Nabízí se ale jednoduché řešení, 
kdy stačí mít v kapse připravený sáček, jdu-li 
s pejskem ven, a v případě potřeby ho vyhodit 
do nejbližšího odpadkového koše. Pro připo-
menutí uvádím, že obec má schválenou obec-

ně závaznou vyhlášku o pohybu psů na území 
obce. V  té se stanovuje, že na  veřejném pro-
stranství je chovatel povinen vodit psa tak, 
aby nedošlo k  ohrožení bezpečnosti a  zdraví 
osob, škodě na  majetku. Dále je chovatel psa 
povinen mít psa pod stálou kontrolou a  pří-
mým dohledem, kdy navíc například v  areá-
lu zámeckého parku je chovatel povinen mít 
při vedení svého psa opatřeného vodítkem 
a  náhubkem. Myslete na  to, že Váš čtyřnohý 
miláček může v určitých situacích zareagovat 
nepředvídatelně a následky nemusí být pouze 
peněžního charakteru (pro doplnění - maxi-
mální pokuta v  případě porušení obecně zá-
vazné vyhlášky fyzickou osobou je až 50 tisíc 
Kč, levný není ani případný odborný odchyt 
volně pobíhajícího psa).

Mgr. Kamila Tylečková, 
členka kontrolního výboru ZO

Pejsci – to je radost, ale i starost

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a  ne-
používané elektrospotřebiče se již několik 
let vyplácí. Naše obec obdržela certifi kát vy-
povídající nejen o  přínosech třídění televizí 
a  počítačových monitorů, ale také o  velkém 
významu sběru drobných spotřebičů, jako 
jsou mobilní telefony. Díky environmentální-
mu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme 
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme dí-
ky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili eko-
systém Země. Víme také, o jaké množství jsme 
snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze 
studií neziskové společnosti ASEKOL, která 
s  obcí dlouhodobě spolupracuje na  recyklaci 
vytříděných elektrozařízení. 

Z  Certifi kátu Environmentálního vyúčto-
vání společnosti ASEKOL vyplývá, že občané 
naší obce v loňském roce vytřídili 220 televizí, 
62 monitorů a  1.510 kg drobných spotřebičů. 
Tím jsme uspořili 80 MWh elektřiny, 3.426 li-
trů ropy, 361 m3 vody a 3,47 tun primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 

plynů o 18,41 tun CO2 a produkci nebezpeč-
ných odpadů o 70,37 tun. 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, 
má nezanedbatelný pozitivní dopad na  životní 
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běž-
ných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické 
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří 
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi 
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. 
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, 
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří 
spotřebu energie potřebnou pro chod note-
booku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří 
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně ži-
votního prostředí, si zaslouží obrovský dík. 

Studie LCA posuzuje systém zpětného 
odběru televizorů, počítačových monitorů 
a  drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich 
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku fi -
nální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených 
spotřebičů do  nového produktu. Pro každou 
frakci byly vyčísleny dopady na  životní pro-
středí. Výsledky studie jsou prezentovány jako 

Naše obec výrazně ulevila životnímu prostředí 
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 Rok 1982 - počátky mezinárodní spoluprá-
ce, tehdy ještě nazývané „družba“. Předse-
dové zahrádkářských organizací slovenské 
Rakové Ignác Jurčacko a  české Staré Vsi 
Jaroslav Mácha navázali kontakty, které se 
mezi zahrádkáři udržují dodnes (nejnověji 
letošní srpnová návštěva staroveských za-
hrádkářů v rakovském Areálu zdravia, kte-
rá proběhla jako obvykle v duchu přátelství, 
srdečnosti a pohostinnosti).

 Rok 2002 – partnerskou dohodu podepisu-
jí ředitelé česko-slovenských škol, Štefánia 
Vokálová a Pavel Plečka.

 Rok 2003 - dohodu o partnerství mezi obce-
mi Rakovou a Starou Vsí podepisují starosto-
vé František Broš a Dalibor Dvořák, následují 
dohody chovatelů, hasičů, rybářů, myslivců.

 Rok 2009 - staroveské partnerské vazby roz-
šířila spolupráce s  polskou Gminou Lipo-
wa, dohodu podpisují starostové Wojciech 
Zuziak a Dalibor Dvořák.

 Rok 2014 - projekt s názvem „Obnova kul-
turního dědictví a nová kulturní spolupráce 
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí“ (Lipowa).

 Rok 2015 – projekt „Poznáváme, soutěží-
me“ (Lipowa).

Takto, ve  velké zkratce a  spíše telegra-
ficky, se dají shrnout mezníky budování 
přeshraniční spolupráce naší obce s  vybra-
nými zahraničními partnery. Možná něko-
ho napadne – v  čem jsou tyto vazby vůbec 
přínosné? Odpověď můžeme hledat ve  dvou 
rovinách. Jednak v  rovině materiální, kdy se 
daří zlepšit prostředí naší obce a něco hmot-
ného s finanční pomocí evropských prostřed-
ků „vyšperkovat“, jednak v  rovině duchovní. 
Za příklad mohu sloužit 2 poslední projekty, 
realizované ve  spolupráci s  polským part-
nerem: od  loňského roku září novotou dří-
ve chátrající košatecká kaplička a  soubor 6 
křížů, spokojenost dětí (a  věřím, že i  jejich 
rodičů) s poutavou návštěvou Krakova a sol-
ných dolů ve Wieliczce spojená s poznáváním 
polských kamarádů i  tajů polského jazyka 
tvoří ono „duchovno“. Mimochodem – zmí-
něný projekt na renovaci církevních památek 
získal ocenění v kategorii Ochrana a obnova 
kulturního a  historického dědictví, udělova-
ného Regionem Beskydy. 

A  tady, myslím, můžeme zopakovat titu-
lek: Partnerská spolupráce má smysl. 

Mgr. Jaromír Chvostek

V tomto čísle zpravodaje za-
vzpomínám na  rozhlasové-
ho a  televizního sportovní-
ho komentátora, reportéra. 
Na  člověka se sametovým 
hlasem a  nádhernou češti-
nou. Chtělo by se říct, že to 
byla „ stará škola“. Vladimír 
Vácha, o  němž je řeč, pat-
řil do  generace „sporťáků“, 

kterou učili takoví velikáni, jakým byl třeba 
legendární Josef Laufer (neplést se zpěvákem 
téhož jména). Vláďa začínal jako rozhlasák 

v  rodných Českých Budějovicích, pak přešel 
do Prahy do téže fi rmy, z ní pak do Českoslo-
venské televize. Po památném přenosu z mist-
rovství světa v ledním hokeji ve Švédsku v roce 
1969, kdy jsme vyhráli nad Sovětským svazem 
4:3 a které komentoval, v  televizi skončil. Pře-
nos totiž ukončil přáním, abychom to vítězství 
oslavili, a  to byla věta osudná. Stejně jako ná-
sledující přípitek hlasatelky Mileny Vostřákové. 
Oba na mnoho let z obrazovky zmizeli. Vláďovi 
nabídli místo v televizním autoprovozu, poslé-
ze ho „zachránila“ fotbalová Slavia Praha. Byl 
fandou  sešívaných (stejně tak „budějičáků“), 

Partnerská spolupráce má smysl

Neodešli – jen nás předešli 

spotřeba energie, surovin, emise do  ovzduší, 
vody a produkce odpadu. Konečná bilance vy-

zněla pro zpětný odběr elektrozařízení jedno-
značně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Vladimír Vácha
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Vážení rodiče, vážení přátelé a příznivci, zdravím 
Vás na počátku školního roku 2015-2016. 

Ve škole o prázdninách drobnými dodělávkami 
úspěšně skončila rekonstrukce staré školy a já mám 
takové dilema: která je dnes vlastně stará škola?

Prázdniny jsou minulostí, a co je před námi? 
Opět se budeme snažit nejen udržet, ale dále zkva-
litňovat služby, na které jste zvyklí. Bude připra-
vena školní družina. Ta bude mít letos 3 oddělení. 
Školní jídelna bude vařit, co máme rádi a zároveň 
naplní zásady zdravé výživy, zajistíme pitný režim, 
bude fungovat obchůdek s čerstvým pečivem. To 
je tedy zázemí, které vytváří pohodu. 

Budeme se věnovat žákům nadaným, připra-
vovat je na soutěže a olympiády, sportovci budou 

měřit své síly nejen mezi sebou, ale i  s okolními 
školami, žáci se budou učit pracovat na počítačích, 
setkávat se s  internetem, nabídneme také mimo-
školní činnosti – zájmové kroužky vlastní i s exter-
ními pracovníky. 

Letos na  jaře jsme uzavřeli mezinárod-
ní projekt Comenius a  už se připravujeme 
na  1. návštěvu v  projektu Erasmus, do  kterého 
jsme se dostali s dalšími 5 zeměmi. A je to zase 
vyšší kategorie. 

Ta první schůzka rozhodne o defi nitivním po-
čtu účastníků a o tématu, kterému se budou všich-
ni společně věnovat. Na otázku, kdo se se kolem 
tohoto projektu točí, je jasná odpověď – p.  zást. 
Kunzová a p. uč. Cholevová.

Zprávy ze staroveské školy

v  obou klubech měl řadu přátel a  ti územně 
bližší, z Edenu, mu nabídli práci. Ve Slavii byl až 
do konce roku 1989, pak se na čas vrátil do Čes-
koslovenské televize a poté do Československé-
ho rozhlasu. Ten mu byl přece jen bližší. S Vlá-
ďou jsme byli řadu let spolupracovníci a  také 
přátelé. Odvysílali jsme společně pár Dobrých 
jiter, třeba z prvního polistopadového všesokol-
ského sletu nebo z lázní Jáchymov. Na ty mám 
zvlášť nezapomenutelnou vzpomínku. Tehdy 
se vysílalo od čtyř hodin ráno, takže jsme vstá-
vali těsně před třetí. Šli jsme spát kolem desáté 
a Vláďa usnul jako první. Což neměl dělat, pro-
tože já neusnul skoro vůbec. Důvod byl prostý. 
Můj spolunocležník silně chrápal. Nepomáhalo 
nic, ani tradiční pomlaskávání, ani tahání za ru-
ce, chytání za  nos a  podobně. No, usnul jsem 
možná na hodinku a byl tu budíček. Ono ranní 
vysílání mělo zvláštnost. Po  probuzení člověk 
nevnímal čas, prostě musel být fi t ať se dělo, 
co se dělo. Krize přišla až po vysílání. Vysílání 
z Jáchymova ale dopadlo dobře a přiznám se, že 
jsem si na Vláďovo chrápání jemu nikdy nestě-
žoval. 

Bydleli jsme kousek od sebe, a když už jsme 
byli „mimo službu“, scházeli jsme se v malé ka-
várničce „U rybiček“, do níž jsme měli stejně da-
leko, či spíše blízko. Vláďa měl velice rád zmrzli-
nu a u ní jsme probírali léta minulá a současná. 
Byl trochu zklamán ze současného fotbalu a je-
ho budoucnosti, více radosti měl z hokeje. Oba 

sporty jak v rozhlase, tak v televizi komentoval, 
k tomu občas přidal tenis. Byl výborným vypra-
věčem, měl velký smysl pro humor a legraci si 
dovedl udělat i sám ze sebe. Po osmdesátce měl 
problémy nejen se srdíčkem, ale také s  chůzí. 
A  tak si zapisoval do  svého notýsku, kolikrát 
a kde upadl. Byl vždycky zvědavý, kde upadne 
příště. Měl štěstí, že si nikdy nic nezlomil. Jak 
už jsem napsal, byl „budějičákem“ a jižní Čechy 
miloval. Pokud mohl, jezdil tam autem, později 
už se nechal vozit vlakem. Na svoje rodné měs-
to nezapomněl ani v jedné věci. Byl sběratelem 
propisovaček, které se v Budějovicích vyráběly, 
a  svoji zálibu rozšířil i na další výrobce, nejen 
Koh-i-noor. Sbírku měl rozsáhlou a neustále ji 
rozšiřoval. Zejména hokejisté a fotbalisté na ně-
ho nikdy nezapomněli a kdykoliv se vraceli ze 
zahraničí, nějakou propisovačku nebo klasic-
ké pero mu dovezli. Krátce předtím, než nás 
„předešel“, jsme si domlouvali, že sbírku přijdu 
zkontrolovat. Bohužel už k tomu nedošlo. 

Odešel náhle, dopoledne sledoval tele-
vizní pořad, věnovaný právě jeho milovaným 
jižním Čechám, poté přišel do kuchyně a řekl 
manželce, že si ten pořad zpracuje, přepíše až 
po obědě. To dělával, byl to jakýsi jeho koní-
ček, o  němž věřil, že poslouží třeba vnukům 
k maturitě. Usedl ke stolu a už se nestačil ani 
naobědvat, natož přepsat pořad o rodném kra-
ji. Předešel nás v roce 2012, bylo mu 82 let. 

Radoslav Mácha
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V budově školy jsou pro naše žáky oddělení 
základní umělecké školy, která se stala naší sa-
mozřejmou součástí a  zajišťuje odborné vedení 
pěveckého sboru, hlasovou výchovu a hru na klá-
vesové, strunné a dechové nástroje. 

Stranou nezůstanou ani žáci s problémy uče-
ní a máme potvrzené zachování standardní péče 
i  našim kamarádům s  tělesným postižením. Bu-
dou se setkávat s asistentkami paní Jarmilou Do-
rotíkovou a paní Anitou Golkovou. 

Dále se budeme letos v  soutěžích orientovat 
na porovnávání svých schopností s nejen ostrav-
skými školami, ale i  s  okolními školami povodí 
Ondřejnice a  Petřvaldu. Vzájemné vztahy jsou 
dlouholeté a nenahraditelné. 

Škola ve Staré Vsi i partnerské školy ve sloven-
ské Rakové a  polské Lipowe chceme pokračovat 
ve sportovních a kulturních setkáních a moc se těší-

me na letošní společný adventní koncert u nás. Před 
prázdninami proběhl 4. ročník hudebně pěvecké 
soutěže Xixa superstar a my, ředitelé škol, jsme si 
slíbili, že v této aktivitě budeme pokračovat. 

Naše škola bude letos ve všech ročnících plnit 
školní vzdělávací program Škola pro všechny. Větší 
důraz se klade na samostatnost a vede k odpověd-
nosti za přípravu a výsledky vlastní práce při zís-
kávání tzv. klíčových kompetencí. V hodinách žáků 
I. a  II. stupně se bude upevňovat učivo s názvem 
Ochrana člověka za mimořádných situací a este-
tická výchova. Páťákům se už v  matematice zpět 
vrátily zlomky a většina z vás se bude učit hospo-
dařit s penězi v oblasti zvané fi nanční gramotnost.

Do důchodu odešly paní kuchařky Urbanco-
vá a Kolečkářová a na jejich místa nastoupily paní 
Jurinová a Hillová. Mezi učitelky I. stupně přišla 
p. uč. Velímová 

Třída   Vyučující Třída Vyučující
I. A Jindra Staňková V. A  Hana Cholevová
I. B Hana Haasová  VI. A Romana Mlčochová
II. A  Zdenka Chvostková VII. A    Regina Hermanová
III. A Lucie Velímová VIII. A Jaromír Chvostek
IV. A Sylva Janečková IX. A  Leoš Havránek 
asistenti J. Dorotíková, A. Golková
Bez třídnictví Zdenka Dlouhá, Jana Kovalová, Zuzana Stejskalová, 

zástupkyně ředitele Yvetta Kunzová a ředitel Pavel Plečka 

Školní družina: 1. oddělení Pavla Plečková, 
2. Darja Čechovská, 3. Anita Golková. Funkci vý-
chovného poradce bude vykonávat paní vychova-
telka Plečková, funkci školního metodika preven-
ce p. uč. Mlčochová a školní vzdělávací program 
bude koordinovat p. uč. Cholevová. Náboženství 
bude učit otec Kamil Strak. 

Kolektiv mateřské školy povede vedoucí uči-
telka paní Helena Šefl ová s  učitelkami Ivanou 
Trybulovskou, Květoslavou Drbálkovou, Janou 
Pavliňákovou, Radmilou Navrátilovou, Karin Fa-
latovou, Klárou Konečnou a  správními zaměst-
nanci – Karlou Tomečkovou, Jarmilou Jurinovou 
a paní Pavlou Knapíkovou. 

Úsek správních zaměstnanců pracuje pod 
velením školníka pana Zdeňka Merty ve složení - 
Lenka Straňánková, Kateřina Straňánková, Radka 
Rimmlová a Ludmila Stabravová. 

V naší kuchyni budou různé speciality připra-
vovat: vedoucí kuchařka Renáta Hýlová, Renáta 
Klímová, Pavla Vávrová, Kateřina Zemánková, 
Martina Palagyi, nově paní Elen Hillová pod 
zkušeným velením paní vedoucí Věry Šindelové. 
Stejně jako vloni budeme zajišťovat stravu cizím 
strávníkům – důchodcům, obecnímu úřadu i ně-
kterým fi rmám.

Všem novým zaměstnancům přeji, ať se jim 
u nás líbí a ať jsou spokojeni, protože spokojení za-
městnanci vytvářejí pohodové prostředí. Důchod-
kyním přeji jen to dobré a  důchodu ať si užívají 
ve zdraví a mezi svými nejbližšími.

Tak ještě jednou, krásný a úspěšný školní rok 
2015 – 2016.

Mgr. Pavel Plečka, 
ředitel školy
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Beseda se spisovatelkou Irenou Fuchsovou

Výstava obrazů Petra Sedlíka
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Prvňáčci - třída paní učitelky Haasové 

Prvňáčci - třída paní učitelky Staňkové
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Malý zahrádkářský rádce

Je říjen a na tento měsíc platí pranostika: „Čím 
dříve listí opadne, tím úrodnější bude příští 
rok.“
 Půdu pod keři drobného ovoce mělce 

okopeme a přihnojíme fosforem a draslí-
kem.

 Nakupujeme a vysazujeme ovocné stromy 
všech druhů s výjimkou broskvoní.

 Záhony hnojíme organickými hnojivy 
a ryjeme.

Pranostika na  listopad nás poučuje: „Když 
krtek v  listopadu ryje, budou v  únoru létat 
komáři.“
 Keřové růže přihrneme zeminou a  při-

kryjeme chvojím.
 Uskladníme ovoce a zeleninu, pravidelně 

kontrolujeme. Napadené plody odstraní-
me.

 Po opadnutí listí můžeme provést preven-
tivní postřik proti houbovým chorobám, 
např. přípravky Kuprikol, Kocide.

 Podle vývoje počasí vysazujeme ozimý 
česnek.

Pranostika na prosinec varuje: „Není-li prosi-
nec studený, bude příští rok hubený.“
 Na začátku měsíce nařežeme „barborky“, 

aby větvičky vykvetly na Vánoce.
 V období kolem Vánoc odebereme za bez-

mrazého dne rouby peckovin. Uchováme 
je v písku ve sklepě nebo na severní straně 
domu. Rouby odebíráme pouze ze zdra-
vých stromů, a to vyzrálé jednoleté výho-
ny z obvodu koruny.

 Pokud nemáte česnek v zemi, je nejvyšší 
čas.

Ing. Petr Pelíšek, předseda ZO ČSZ

Ve dnech 19. - 22. srpna proběhlo mezinárod-
ní kolo soutěže Olympiáda mladých chovate-
lů. V letošním roce jsme to měli „za humny“, 
a to v Ostravě na Hladnově. Za nás v letošním 
roce soutěžila dvě děvčata - Barbora Poláško-
vá v odbornosti kožešinová zvířata a Barbora 
Němcová v  odbornosti králíci. Obě děvčata 
soutěžila ve  čtvrtek 20. srpna v  prostorách 
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzi-
ty a  umístila se na  medailových pozicích. Již 
ostřílená soutěžící Barbora Polášková nezkla-
mala - umístila se na druhém místě (letos po-
prvé ve  starší kategorii) a  Barbora Němcová 
soutěžila letos poprvé a překvapila nás - vybo-
jovala v silné konkurenci 1. místo!

Jako okres jsme se umístili na  7. místě. 
Děvčata ve zbylých dnech absolvovala bohatý 
doprovodný program, kdy soutěžící navštívi-
li významná místa v centru Ostravy, v sobotu 
mohli zhlédnout prostory Přírodovědecké fa-
kulty OU s odbornou přednáškou a nechyběla 
ostravská ZOO.

Mgr. Jana Paličková

Mladé chovatelky byly opět úspěšné!!!

Chovatel Barbora Němcová s pohárem a cenami v ruce

Chovatel Barbora Polášková při slavnostním vyhlášení
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Prázdniny v Klubu důchodců

Farní tábor ve Vendryni

Bylo léto, horké léto. Léto, jaké má být. Zpívá 
se v  jedné známé písničce. A  takové oprav-
du bylo. Nejlépe bylo u vody. To vyhovovalo 
dětem. Horší to bylo s námi, dříve narozený-
mi. A tak není divu, že naše klubová činnost 
v horkých letních dnech téměř utichla. Na za-
čátku prázdnin jsme se vydali, někteří pěšky, 
někteří autem a někteří na kole, prozkoumat 
znovu otevřenou restauraci Odra v  Košatce. 
Hezký dojem z  této návštěvy nás nalákal vy-
razit si někdy ještě kousek dál. Padl návrh – 
Jistebník, cukrárna U Evičky. Ale to již denní 
teploty přesahovaly třicítku a k tomuto výletu 
se odhodlalo jenom třináct statečných. Cesta 
kolem rybníků ve stínu stromů se v tom horku 
dala vydržet a  samotné posezení v  cukrárně 

u bohatého občerstvení bylo velmi příjemné. 
Přesto jsme si řekli dost. V  tom horku více 
nebudeme riskovat, není nám dvacet, příště 
se sejdeme za příznivějších podmínek. A  tak 
jsme se sešli až počátkem září na našem tra-
dičním posezení. Přijali jsme pozvání otce 
Kamila, který nám na faře poskytl výborné zá-
zemí i zábavu. Opečené špekáčky a pivo chut-
naly znamenitě. Věříme, že takovou pohodu, 
kterou jsme na faře zažili, najdeme i na našich 
dalších společných setkáních: 7. října na  tra-
dičním posezení v  hasičárně, 4. listopadu 
na Martinské zábavě, 2. prosince na Mikuláš-
ské zábavě a 30. prosince, kdy se rozloučíme 
s rokem 2015. Těšíme se na Vás.

Irena Polášková, předsedkyně KD

Dne 12. 7. jsme se vydali na záchrannou 
misi na ostrov ZEB´UTARVAN, abychom za-
chránili 240 lidí od  nebezpečných kanibalů. 
Po dlouhém letu na ostrov nás přivítal šaman 
a pomocí her jsme se rozdělili do pěti týmů. 
Naše zavazadla odplavila voda, jen pár jich 
zůstalo, proto jsme je museli jít další den hle-
dat. Předtím byla snídaně, a  protože nebylo 
jídlo, museli jsme si ho ulovit. 

Dalším úkolem bylo získat prapamátku 
od domorodců, kteří na ostrově žili, ale ne-
bylo to zadarmo. Museli jsme připravit de-
setiminutovou scénku na  téma, které nám 
domorodci zadali. Pak přišel na  řadu lov 
večeře. Další den jsme museli dostat vlajky 
svých týmů do  ohrady šelmy. Sbírali jsme 
zlato a  předvedli jsme, co v  nás je. Ve  stře-
du ráno nás čekal strašlivý dopis. Lidojedi 
odnesli našeho šamana, bez kterého jsme 
na  ostrově nemohli nic dělat. Proto jsme se 
ho vydali hledat. 

Po  cestě nás čekaly úkoly - složit bás-
ničku, rozvázat šamanovi myšlenky a  po-
skládat šifru. Nakonec jsme šamana našli, 
ale kanibalové ho zasáhli jedovatým šípem. 
Vyšli jsme tedy na cestu, na jejímž konci byl 

lék. Ve  čtvrtek jsme bojovali se zákeřnými 
yorkmuty a  ve  dvojicích chodili na  dřevě-
ných lyžích. Odpoledne byla mše. Večer 
nám dal šaman za svou záchranu pár ostrov-
ních pochoutek v netradiční aukci jídla, zís-
kat jsme mohli bahno, kopřivy, ale i tortilly. 
Potom jsme opékali. Další den se na ostrově 
vyskytla infekce, proti které jsme museli bo-
jovat. 

Odpoledne byla vodní bitva a  trénink 
na závěrečnou hru. V noci nás ven vylákaly 
sirény. My jsme se nedali a zvítězili nad nimi. 
V  sobotu byla závěrečná hra, při které jsme 
zachránili zajatce kanibalů. Opět to nebylo 
bez překážek. Museli jsme odbornými pojmy 
popsat přísloví, najít věc, která spojuje názvy, 
a spoustu obtížných věcí. Nakonec jsme bo-
jovali tváří v tvář s kanibaly. Poměřovali jsme 
si své síly. Za  výhru jsme dostali diamanty, 
za  které jsme potom vykoupili zajatce. Zá-
chranná mise na ostrově ZEB´UTARVAN se 
tedy povedla. Jídlo bylo skvělé a už se těšíme 
na další tábor.

Sára Šmýrová, Blanka Vodvářková 
a Barbora Kneblová
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Farní tábor ve Vendryni 

Tábor Ondřejnica - cesta časem do starověkého Egypta 
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„Man Meets Sea“ devítimetroví muži z bílého beto-
nu pomyslně vítají návštěvníky města Esbjerg

Předávání upomínkových předmětů na radnici 
města Herning

Foto s členy dánského souboru Sonder Felding 
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Ondřejnica v Dánsku

Děti z tábora Ondřejnica cestovaly v čase

Vážení staroveští občané,
ráda bych se s Vámi všemi podělila o nádherné 
zážitky, které jsem prožila první týden v srpnu 
se souborem Ondřejnica - Pozdním sběrem 
v Dánsku.

S dánským souborem má soubor Ondřejni-
ca již dlouhotrvající čtrnáctileté přátelství. Před 
3 roky Starou Ves nad Ondřejnicí navštívil dán-
ský soubor Sonder Felding. Letos nabídku na-
vštívit dánské přátelé přijali tanečníci Pozdního 
sběru, cimbálová muzika Fojt a valašský soubor 
Vizovjánek. Do  městečka stejného názvu, tedy 
Sonder Felding,  jsme přijeli v pondělí v odpoled-
ních hodinách. Byli jsme uvítáni členy dánského 
souboru. Jednotliví členové dánského souboru si 
české tanečníky rozdělili do svých rodin. V úte-
rý jsme byli přijati na radnici ve městě Herning. 
Poté následovala pro-
hlídka města a  fi rmy 
Bang & Olufsen, kde 
se mnozí z nás cítili ja-
ko v jiném světě, když 
mobilním telefonem 
ovládáte úplně celou 
domácnost, včetně 
uvaření kávy v  kávo-
varu. V  odpoledních 
hodinách vystoupi-
li tanečníci souboru 
Ondřejnica - Pozdní-
ho sběru, Vizovjánku 
a  dánského souboru 
v knihovně. Další den 
jsme si užili v  pohád-
kovém Legolandu. 
Čtvrtý den dopoledne 
jsme si vyzkoušeli jíz-
du na  vodních lyžích 

a odpoledne bez úrazů opět vystupovaly všechny 
tři soubory  na náměstí  kouzelného přímořského 
městečka Hvide Sande.

Krásný výlet se spoustou úžasných zážitků 
se nedá vylíčit slovy, to musíte zažít. A členové 
souboru Ondřejnica to vědí. Proto se tak rádi 
do dánských rodin vracejí, neboť spousta z nich 
už má v Dánsku své opravdové přátelé.

Ráda bych také poděkovala obci Stará Ves 
nad Ondřejnicí a  panu starostovi za  dlouho-
letou podporu souboru Ondřejnica, díky níž 
soubor může pravidelně vycestovat  i za hrani-
ce České republiky a  reprezentovat tak Ond-
řejnicu a zároveň i Vaši hezkou vesnici Starou 
Ves n. O.

Ing. Kateřina Frenzelová, 
tanečnice Pozdního sběru

Táborové dobrodružství začalo 3. srpna 
na Ostravici a naše děti k nám dorazily v ber-
mudách se slušivými kloboučky jako malí 

archeologové. Díky kouzelným přesýpacím 
hodinám starého archeologa se ale celý tábor 
Ondřejnica přes jedinou noc přesunul o  ví-
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ce než tři tisíce let zpět – až do  starověkého 
Egypta. Tam děti pomáhaly královně Neferti-
ti zlomit kletbu, která byla uvalena na  jejího 
manžela Achnatona. 

Ve  dne v  noci jsme se snažili plnit těžké 
úkoly, které nám zadávali egyptští bohové, jen 
abychom mohli dát dohromady čtyři kanopy, 
potřebné k  prolomení kletby. A  protože byly 
všechny děti šikovné, podařilo se nám kanopy 

najít a kletbu tak zlomit! 
Úspěšně jsme zvládli všech-
ny překážky – táborníci hrá-
li hry s  plným nasazením, 
mnohokrát museli překo-
nat svůj strach a  celý tábor 
s přehledem obstál při velké 
zkoušce v  podobě návště-
vy z  hygieny. My všichni 
vedoucí jsme si z  pobytu 
s  našimi malými svěřen-
ci odnesli spoustu zážitků 
a věříme, že se se všemi na-
šimi archeology/Egypťany 
setkáme na  táboře i  příští 
rok, abychom spolu mohli 
zažít další dobrodružství. 
Egyptská táborová hymna 
nám ještě stále zní v uších :-)

...„Faraoni a mumie,
nás z nich snad jednou omyje.
Musíme dát dokupy,
všechny čyři kanopy!“...

Zita Mickertsová 
a táborový kolektiv

Letos se děti druhého turnusu ocitly ve  svě-
tě loupežníků, kteří se usídlili v Annině údolí. 
První den tábora jsme se rozdělili do čtyř oddí-
lů neboli tlup, vymysleli si jméno a pokřik.

Po  celý zbytek tábora pro nás programo-
ví – Sory a  Šeďa - připravovali hry a  soutěže. 
Různé úkoly, ve  kterých spolu tlupy bojovaly 
o  drahocenné zlaťáky, nám dodávaly soupeři-
vou krev do žil.

Zlaťáky jsme využívali k nákupu bojovní-
ků, které jsme umísťovali na hrací plán. Ten 
tvořila mapa Annina údolí rozděleného na 25 
území, která jsme si na začátku hry rozdělili 
tak, aby každá tlupa měly stejný počet území. 
Dopoledne se konaly bitvy, na kterých mohla 
každá tlupa dobýt cizí území, nebo o  to své 
přijít. Úspěšnou bitvu zaručoval velký počet 
bojovníků, kus štěstí a  dobře zvolená stra-

tegie. Výhru v  celotáborové hře a  nadvládu 
nad údolím získal oddíl s největším počtem 
území.

Na  táboře jsme se opravdu nenudili. Díky 
tropickým teplotám nás čekaly hry jak v  lese, 
tak i ve vodě. Ale nemyslete si, že jsme si jenom 
hráli, taky jsme se učili šifry, uzly, poznávali sto-
py zvířat a pomáhali s pracemi v táboře.

Naši kuchaři Laso, Johys a  Miloš šli s  do-
bou, a tak jsme si mohli pochutnat na tortillách, 
hamburgerech a gyrosu.

Vedoucí opět potřebovali pevné nervy, pro-
tože zkrotit velkou bandu malých loupežníků 
není lehký úkol.

Věřím, že jsme si všichni z letošního tábora 
odnesli spoustu skvělých zážitků a nové přátele.

Za II. turnus Hanka Ličková, člen tlupy

KONDOR – II. turnus
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V  letošním roce si místní sbor připomíná 
a chystá se také důstojně oslavit výročí založe-
ní sboru, k němuž došlo před 120 lety. Pojďme 
proto malinko zabrouzdat do minulosti a zmí-
nit alespoň ty nejdůležitější milníky jeho bo-
haté historie. 

S  návrhem na  založení sboru v  naší ob-
ci přišel v  roce 1894 pan Antonín Neuwirt. 
Ustavující valná hromada se uskutečnila dne 
13. ledna 1895, na  níž došlo ke  schválení 
stanov, do  sboru se přihlásilo 33 členů čin-
ných a 1 člen přispívající; historicky prvním 
náčelníkem sboru byl zvolen kovářský mistr 
Hynek Polášek. Téhož roku byla zakoupe-

na čtyřkolová ruční stříkačka tažená koňmi 
v ceně 900 zlatých, k jejíž obsluze bylo potře-
ba dvanácti mužů. Následujícího roku bylo 
zbudováno hasičské skladiště s třináct metrů 
vysokou věží na sušení hadic na dolním konci 
obce, v roce 1910 pak byla sboru dána k uží-
vání obdobná stavba také na  horním konci. 
Skladiště na  dolním konci bylo v  roce 1928 
přestavěno na  moderní hasičskou zbrojnici, 
která tvoří podstatnou část budovy stávající. 
V  roce 1934 byla od  firmy Sigmund zakou-
pena první motorová stříkačka a v roce 1937 
získal sbor do výzbroje šestisedadlový osobní 
vůz Praga-Mignon. 

Historie a současnost SDH Stará Ves n. O.

Byli jste už někdy na letním táboře?  
Spousta z  vás odpoví, že ano, ale tento 

tábor je o  kapánek jiný. Samozřejmě se tam 
hrají hry, vaří v  lese nad ohněm a  na  své si 
přijdou i  kutilové, ale tento tábor je v  něčem 
výjimečný. Tento tábor a  hlavně jeho vedení 
funguje skoro jako rodina a přátelské pouto je 
tam na velmi silné úrovni. Tábor se každý rok 
odehrává v jiném duchu a to letošní téma bylo 
Mořeplavci.

Naše plavba začala 1. srpna, kdy jsme se 
autobusem vydali do Jelenice. Čekala nás ces-
ta na to krásné místo s názvem Annino údolí. 
Každým krokem jsme byli blíže tomu úžasné-
mu místu zvanému tábor. První den se moc 
věcí neděje. Tento den by se dal nazvat dnem 
seznamovacím. Nové děti poznávají místa, 
kde se konají etapy, a  ti, kteří už místa znají, 
se alespoň mohou po místech, která mají rádi, 
projít. 

Druhý den už to začalo naostro, zkrátka se 
začaly hrát hry a  děti se musely snažit udělat 
pro svůj oddíl co nejvíce. Hry byly různé, ob-
čas se hrály v lese, někdy na louce, ale protože 
jsme si hráli na mořeplavce, museli jsme počí-
tat s  tím, že naše oblečení vždy nezůstane su-
ché a vodní hry nesmějí chybět. Také je nutno 
zmínit etapy, které moc dětí v oblibě nemá, ale 

na tábor zkrátka patří. Na etapách se většinou 
běhá a luští se různé šifry, které nám připravují 
programoví vedoucí. 

Na  táboře je nejlepší to, že i  když slunce 
zapadne za  horizont lesa, pořád se něco dě-
je, a  proto před večerkou zpíváme, hrajeme 
na  kytaru a  také nesmí chybět trochu „drob-
ného hazardu“ ve formě binga. I přestože jsme 
jako mořeplavci na  nepřízeň počasí měli být 
připravení, tak to bylo zbytečné, protože po-
časí jako kdyby bylo objednané, za celý tábor 
spadlo jen pár kapek, na které se dost lidí tě-
šilo, jelikož velká vedra by se bez řeky Moravi-
ce skoro ani přežít nedala. Tolik skvělých lidí 
a zážitků na jednom místě můžete najít oprav-
du jen na tomto táboře. 

Naše plavba končila 15. 8., kdy měl každý 
na  táboře smíšené pocity, protože už jsme se 
těšili domů na  měkkou postel a  splachovací 
záchod a na druhou stranu museli opustit mís-
to, které mají všichni v  srdci pěkně hluboko. 
Na konci tábora se naposledy zazvoní nástup, 
sejdeme se v  táborovém kruhu, chytneme se 
v  kruhu kolem ramen a  zpíváme si poslední 
písně. Odcházíme směr vlakové nádraží se 
slzami v  očích… se slovy: „Kdo nezažije, ne-
pochopí...“

Za III. turnus Anežka Kůřilová

KONDOR – III. turnus
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Po  útrapách války, při níž došlo k  mate-
riálním ztrátám ve  výzbroji a  výstroji, došlo 
v  poválečných letech ke  stabilizaci a  obnově 
této výzbroje a postupné modernizaci hasičské 
techniky, zejména v roce 1979 o vozidlo CAS 16 
ŠKODA, tedy staré dobré „trambus-cisterny“, 
a o vozidlo DVS-12 (AVIA) k dopravě mužstva. 
V roce 2006 se místní hasiči dočkali zatím nej-
hodnotnější modernizace techniky v  podobě 
zbrusu nového moderního zásahového vozidla 
CAS 16 Renault-Midlum a v roce 2013 doprav-
ního vozidla Ford Transit kombi. Zásahová 
jednotka v současné době čítá 20 členů připra-
vených zasáhnout v první linii k ochraně míst-
ních i přespolních osob či majetku. Celkem má 
v současnosti místní sbor 107 členů. 

Činnost sboru se však po  celou dobu je-
ho 120 let dlouhého trvání neomezuje jen 
na ochranu občanů před požáry či jinými pří-
rodními událostmi (z  nichž lze připomenout 
zejména velké povodně v šedesátých a devade-
sátých letech minulého století). Výrazným způ-
sobem se staroveští hasiči a  hasičky angažují 
zejména v kulturně-společenském životě obce. 
Tradiční a úspěšné jsou zejména hasičské bály, 
stavění máje, spoluúčast na  obecních slavnos-
tech a v neposlední řadě také hasičské soutěže 
pořádané místním sborem – soutěž O  pohár 

obce Stará Ves n. O., která letos zaznamenala již 
svůj 55. ročník, a noční Staroveský kotel.  

A tím se dostávám k další doméně činnosti 
sboru – činnosti sportovní, v rámci nejtradič-
nější disciplíny dobrovolných hasičů, kterou 
je požární útok. V  těchto kláních patřila sta-
roveská družstva vždy mezi ty úspěšné a tento 
trend si drží dosud. To potvrdilo letos v rámci 
bojů v prestižní Moravskoslezské lize zejména 
družstvo žen, které dosáhlo celkového vítěz-
ství, a to po urputném a dechberoucím souboji 
zejména se špičkovým zahraničním týmem 
z Turčianských Teplic! Moravskoslezskou ligu 
tak ovládly staroveské ženy již počtvrté. Staro-
veští muži zaznamenali rovněž prudký vzestup 
formy a  v  silné konkurenci 26 týmů obsadili 
celkovou 8. příčku. Veteráni nad 35 let se přes 
veškerou snahu na „bednu“ nevešli a umístili 
se na 5. místě. Více však Vám, zejména o vítěz-
ném tažení družstva žen, přineseme ve vánoč-
ním vydání zpravodaje. 

A  na  úplný závěr připojuji pozvánku ur-
čenou všem místním i  přespolním občanům 
s přáním, aby se i oni zúčastnili oslav 120. vý-
ročí založení Sboru dobrovolných hasičů Stará 
Ves nad Ondřejnicí.

Za SDH Stará Ves n. O.
Kamil Hutěčka 

TJ Sokol Košatka

Mnozí z Vás, milí spoluobčané, jistě rádi vzpo-
mínáte na  taneční zábavy konané pod širým 
nebem v  areálu pod lipami v  Košatce. Byly 
hojně navštěvované a vyhlášené široko daleko. 
Rozhodli jsme se tedy na tyto časy trošku na-
vázat a  zorganizovali jsme 1. 8. v  areálu pod 
lipami taneční zábavu pro starší a  pokroči-
lé. Oslovili jsme legendární skupinu Dobráci 
z  Petřvaldu a  ti naši nabídku ochotně přijali. 
Panovaly v  nás samozřejmě obavy, zdali ne-
budeme na hřišti sami jen s kapelou, ale byli 
jsme příjemně překvapeni návštěvností čítající 
120 platících návštěvníků. Podle ohlasů mno-
zí opravdu přišli zavzpomínat na  dávné časy 
a hlavně si opět poslechnout skupinu Dobráci, 
která už svá veřejná  vystoupení  pečlivě zvažu-
je a má jich jako šafránu. Bylo pro nás velkou 
ctí, že pro nás udělali výjimku. Pokud nám bu-

de v příštích letech štěstí nakloněno, zkusíme 
v těchto akcích pokračovat i nadále. Všichni se 
výborně bavili, tančilo se i zpívalo do brzkých 
ranních hodin. V dalších dnech nás pak ještě 
čeká tradiční drakiáda pro děti. Termín včas 
zveřejníme. 

Renáta Foltová
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Vyhlášení vítězů soutěže při srpnové návštěvě zahrádkářů v Rakové
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Sport

Národní házená
Sezónu 2014/2015 ukončila naše mládežnická 
družstva na republikových mistrovstvích a po-
hárech. 

Největšího úspěchu dosáhlo družstvo do-
rostenek, které postoupilo na Mistrovství ČR. 

Hrálo se 26.–28. 6. 2015 na  našem hři-
šti. Dorostenky šly do  turnaje s  nejvyššími 
ambicemi. To potvrdil hned první zápas, kdy 
sebraly bod favoritovi Tymákovu výsledkem 
16:16. V  rozhodujícím zápase o  vyšší příčky 
však prohrály s Krčínem 17:23 a obsadily tak 

3. místo.  Vytoužená a zasloužená medaile by-
la na světě!! 

O bronzovou medaili se zasloužily hráčky:
brankářky – Alena Galásková, Eliška Lepková
obránkyně – Petra Millová, Markéta Kolková, 
Veronika Tomečková, Hanka Ličková 
útočnice – Vendula Hynečková, Veronika Vi-
tekrová, Andrea Dvořáková, Karolína Kolláro-
vá, Petra Dostalíková, Radka Ličková  
Trenér: Jiří Hyneček
Asistent: Vladimír Millo ml. 
Vedoucí: Eva Hynečková

Tabulka MČR: _____________ ___________________________________________________Výsledky našeho družstva:
Sokol Tymákov 124:73 9 b  Tymákov 16:16 /6:7/
Sokol Krčín 141:106 8 b  Krčín  17:23 /8:13/
TJ Stará Ves 102:73 7 b  Litvínov  28:17 /14:11/
TJ Plzeň – Újezd 89:88 4 b  Bakov  32:11 /16:4/
KNH Litvínov  94:137 2 b  Plzeň  9:6 /5:2/
Sokol Bakov 78:151 0 b 

Nejlepší brankářkou turnaje byla vyhod-
nocena Alena Galásková a nejlepší obránkyní 
Petra Millová. Turnaj v našem areálu můžeme 
hodnotit jako zdařilý. Poděkování patří výbo-
ru oddílu nár. házené i dalším členům oddílu, 
rodičům, kteří pomáhali při přípravě této akce 
i při jejím průběhu. Dále děkujeme obecnímu 

úřadu, TJ Stará Ves a škole, že nám umožnili 
MČR uspořádat. Fantastické bylo obecenstvo, 
které po 3 dny vytvářelo v hojném počtu vyni-
kající atmosféru turnaje.

Nezklamali ani dorostenci. Na Poháru ČR 
26.–28. 6. 2015 v západočeském Stupně vybo-
jovali skvělé 1. místo!!

Tabulka PČR: _______________ ___________________________________________________Výsledky našeho družstva:
TJ Stará Ves 128:107 10 b  Tymákov 26:25 /13:13/
Sokol Tymákov 125:106 8 b  Most 31:27 /14:11/
Draken Brno  124:119 5 b  Dobruška  20:12 /10:6/
Baník Most NH 123:117 4 b  Kyšice  23:16 /12:10/
Sokol Dobruška  76:91 3 b  Brno  28:27 /14:13/
Sokol Kyšice 86:123 0 b

O úspěch se zasloužili: 
brankář – Marek Holaň 
obránci – Dominik Venclík, Jakub Novotný, 
Jan Straňánek, Jan Pelíšek, Michal Šperlín
útočníci –  Adam Chmelíček, Václav Polášek, 
Zdeněk Vaněk, Roman Šiller, Dominik Juráš, 
Tomáš Urbánek, Vojtěch Šiller

Trenér: Oldřich Sýkora
Asistent: Jiří Chmelíček 
Vedoucí: Richard Galásek

Starší žáci hráli 19.–21. 6. 2015 na Poháru 
ČR v Nýřanech a přivezli bronzové medaile. 
A i to je pěkný výsledek.  
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Tabulka PČR: _______________ ___________________________________________________Výsledky našeho družstva:
Sokol Nezvěstice 108:172 10 b  Krčín  23:16 /11:07/
SK Studénka 89:61 8 b  Přeštice 18:15 /8:7/
TJ Stará Ves  78:71 5 b  Most 12:12 /8:7/
Sokol Krčín 84:109 4 b  Nezvěstice 14:22 /6:7/
Baník Most NH  77:86 3 b  Studénka   11:16 /3:6/
TJ Přeštice 72:99 0 b

Sestava našich žáků: 
brankář – Tomáš Měřva
obránci – Matěj Konečný, Lukáš Palička, Jan 
Pinkava, Lukáš Tomeček, Adam Rohel, Adam 
Hráček, Petr Navrátil, Josef Pelíšek
útočníci – Vojtěch Šiller, Vojtěch Hýl, Miloš Mer-

ta, Vilém Hýl, Adam Hyneček, Dalibor Galásek
Trenér: Petr Straňánek
Vedoucí: Jitka Rohelová

Pozadu nezůstaly ani starší žačky. Na Po-
háru ČR 19.–21. 6. 2015 v Litvínově obsadily 
také 3. místo.

Tabulka PČR: _______________ ___________________________________________________Výsledky našeho družstva:
TJ Plzeň-Újezd  84:55 9 b  Plzeň-Újezd 14:19 /8:13/
Sokol Vracov 83:65 7 b  Litvínov  11:8 /6:3/
TJ Stará Ves  67:55 7 b  Svinovt  15:7 /5:1/
KNH Litvínov 63:53 5 b  Praha  11:5 /4:1/
Sokol Svinov  54:74 2 b  Vracov   16:16 /7:9/
KNH Spoje Praha 41:90 0 b

Na turnaji hrály: 
brankářka – Eliška Lepková
obránkyně – Eliška Kolonderová, Zuzana 
Višva derová, Karla Adamcová, Karolína Janoš-
ková, Nela Hynečková, Elen Hynečková
útočníce – Karolína Kollárová, Petra Dostalí-
ková, Hanka Ličková, Radka Ličková, Denisa 
Adamcová.
Trenér: Aleš Dostalík
Vedoucí: Renáta Hýlová

V  novém soutěžním ročníku 2015/2016 
budeme mít v soutěžích tato družstva:
mladší žáci A+B v oblastním přeboru
starší žáci v oblastním přeboru
starší žačky v oblastním přeboru
dorostenky v oblastním přeboru
dorostenci v oblastním přeboru
muži B v oblastním přeboru
ženy v 2. lize a muži A v 2. lize

Rostislav Horkel st. 

Staroveské Vosy na prahu nové sezony
Na  den přesně 6 měsíců činí rozestup mezi 
posledním utkáním loňské fl orbalové sezony 
a  prvním utkáním té nadcházející, která pro 
Vosy odstartuje 24. října. Po nadějných výko-
nech zpočátku loňské soutěže došlo k postup-
nému hernímu i  tabulkovému propadu a  vý-
sledkem byla konečná devátá příčka, kterou 
bohužel nemůžeme hodnotit jako úspěch.

Letní přestávka byla okořeněna účastí 
Vos na  největším florbalovém turnaji světa, 
pražském Czech open, nutno však dodat, že 
náš tým, sestávající se pro tento turnaj téměř 
 z  poloviny z  „externistů“, nedokázal v  silné 

mezinárodní konkurenci projít skrz první 
kolo vyřazovacích bojů.
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Vosy se nyní začínají připravovat na  za-
čátek své jubilejní desáté sezony v  ligových 
soutěžích. Od  příchodu nadějného rychlíka 
Vojty Hranického a  návratu Honzy Zindulky 
z ročního pobytu v Austrálii si slibujeme pře-
devším výrazné posílení ofenzivy. Vyrovnat se 
však musíme rovněž se dvěma ztrátami, a  to 
s  ukončením hostování střelce Vojty Peterka 
a odchodem Michala Prouzy, který podle ne-
ofi ciálních, částečně bulvárních informací již 
zabil do zdi v ložnici hřebík, na který brzy po-
věsí svou fl orbalovou hůl.

Velmi těžko se předpovídá rozložení sil 
našich budoucích soupeřů, avšak po  postupu 
suverénní Orcy Krnov a  sestupu odevzdané 
Stonavy se dá očekávat velmi vyrovnaná sou-
těž, ve které chceme i my hrát významnou roli. 
Věříme, že nový ročník přinese spoustu krás-
ných fl orbalových zážitků a úroveň staroveské-
ho fl orbalu budeme posouvat jen a jen vzhůru!

Za TJ Stará Ves n. O. Vosy
Petr Rogowski

ACK Stará Ves n. O.
V minulém příspěvku byly zmiňovány spí-

še smolné okamžiky v úvodu sezony, technické 
problémy v soutěžích a zklamání při pohledu 
do  výsledkových listin. V  měsíci červenci se 
karty začaly pomalu obracet na naši stranu. 

Dne 4. 7. 2015 jsme pořádali okružní zá-
vod Nad staroveským zámkem. Závodu se zú-
častnilo 115 závodníků napříč všemi kategori-
emi. V nejmladší kategorii žáků se na 2. místě 
umístil Erik Vávra a v kadetech zvítězil Hynek 
Palička. Na stupně vítězů se v kategoriích ma-
sters probojovali ještě závodníci domácího od-
dílu Andrzej Misina a Marek Šimoňák.

Marek Šimoňák se stal novou posilou na-
šeho oddílu a předváděl skvělé výkony na ma-
ratonských tratích. Pravidelně se umisťoval 
na stupních vítězů a celkově vyhrál v kategorii 
nad 50 let prestižní maratonskou sérii 53x11 
Marathon Cup. Za jeho největší úspěch sezony 
se dá považovat vítězství ve  195 km dlouhém 
závodě Tatry Tour, který se jel jako otevřené 
mistrovství střední Evropy v maratonu.

Mládežníci měli první srpnový týden mis-
trovství České republiky v  silniční cyklistice. 
Nezískali jsme sice žádnou medaili, ale vý-

sledky Hynka Paličky a  Erika Vávry byly vy-
nikající. Erik Vávra si vyjel 6. místo v časovce 
jednotlivců a dokonce 4. místo v hromadném 
závodě. Erik v jeho první sezóně ukázal, že po-
ctivou přípravou je možné atakovat i nejvyšší 
příčky. Hynek Palička vybojoval v časovce jed-
notlivců i hromadném závodě 6. místo. Junioři 
startovali na  etapovém závodě v  Lanškrouně 
ve dnech 7. – 9. 8. Do závodu nastoupilo 150 
závodníků, na které čekalo 262 závodních ki-
lometrů rozložených do  čtyř etap. V  první 
etapě se dařilo Vladimíru Mikšaníkovi, který 
v  hromadném dojezdu pelotonu vyspurtoval 
16. místo. V  celkové klasifi kaci byl Marian 
Krejčí 58., Petr Pokorný 106., Vladimír Mikša-
ník 116. a Marek Vávra v poslední etapě chytl 
limit a závod nedokončil. 

Dne 22. 8. se jel závod Českého poháru 
mládeže - 12. ročník Memoriálu Jana Veselého 
v  Ostravě. Erik Vávra dojel na  5. místě v  ka-
tegorii žáků. Dařilo se především kadetům, 
kde excelovali naši závodníci Hynek Palička 
a Vladimír Mikšaník. Hynkovi se podařilo od-
poutat od pelotonu a v závodě Čského poháru 
suverénně zvítězil. Láďa ukázal své spurterské 
schopnosti a  doprovodil Hynka na  druhém 
místě na stupních vítězů.

Před námi je pomalu cyklokrosová se-
zóna a  závodníci jsou v  plné přípravě. Jakub 
Ruman, který od  minulé sezóny patří do  re-
prezentačního výběru v  cyklokrosu, ukončil 
působení ve staroveském oddílu, ale bude dále 
závodit v  týmu Puskinak.cz. Přejeme Kubovi 
hodně úspěchů v  novém angažmá. Pozitivní 
je, že do  juniorské reprezentace byl vybrán 
Hynek Palička, který se bude ve dnech 7. – 11. 
9. připravovat na reprezentačním soustředění 
v  Mladé Boleslavi. Po  několika letech se již 
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dvěma našim závodníkům podařilo probojo-
vat do národního týmu.

V  tomto roce budeme opět pořádat Sta-
roveský cyklokros dne 7. 11. 2015. Závod bu-
de opět zařazen do  Českého poháru masters 
a zřejmě se pojede také jako přebor Moravsko-

slezského kraje. Zveme všechny příznivce cyk-
listiky a cyklokrosu obzvlášť na tuto akci. Více 
informací z  chodu oddílu naleznete na www.
ackstaraves.cz.

Karel Nepraš

Své významné životní jubileum oslavili a osla-
ví naši spoluobčané:
Čestmír Kolek  – 85 let
Olga Varyšová  – 92 let
Václav Kratochvíl  – 85 let
Zdenka Holaňová  – 92 let
Jaroslava Šlejtrová  – 80 let
Zdeňka Koudelová  – 80 let
Zdeněk Kocurek  – 80 let
Drahomíra Paličková  – 85 let
Eliška Kolková  – 80 let

Našim jubilantům přejeme pevné zdraví, 
štěstí, spokojenost a rodinnou pohodu.
V letošním roce nás opustili:
Ludvík Urbanec   – roč. 1949
Václav Dvorský  – roč. 1932
Libuše Orlová  – roč. 1927
Alžběta Bystroňová  – roč. 1929
Savatiani Neumannová  – roč. 1935

Věnujte jim tichou vzpomínku.

Bronislava Pavlosková, matrikářka

Možná si říkáte: „Ještě není ani rok 
2016 a  oni už blázní s  kalendářem 
na rok 2017.“ Rok 2017 je však pro naši 
obec výjimečný. Z roku 1267 totiž po-
chází první písemná zmínka o naší ob-
ci, a to ze závěti olomouckého biskupa 
Bruna z Schaumburka. Z tohoto důvo-
du jsme se rozhodli vytvořit speciální 
edici kalendáře právě na rok 2017. Má-
me v plánu vybrat zajímavé fotografi e 
z historie naší obce a udělat takové ma-
lé srovnání, jak to vypadalo tehdy a jak 
to vypadá nyní. Jsou místa, která byste 
dnes ani nepoznali. A právě to chceme 
ukázat včetně krátkého popisku.

Jelikož bude třeba některé srov-
návací fotografi e nafotit v  některém 
ze čtyřech ročních období, případně 
za určité situace, začínáme s tvorbou kalendá-
ře na rok 2017 už s předstihem. V této souvis-
losti bychom vás, naše občany a čtenáře, rádi 
vyzvali, abyste i vy přispěli nějakou zajímavou 
historickou fotografi í, která může být následně 
otištěna v kalendáři. 

Věříme, že tato chystaná speciální edice bude 
určitým způsobem nadčasová a že se k chystané-
mu kalendáři, jako stručné historii zajímavých 
míst obce, budou lidé vracet i později.

Schválně, poznáte, co je na přiložené foto-
grafi i

Michal Janošek, kulturní komise

Z obecní matriky

Kalendář na rok 2017 a 750 let obce
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Kolikrát se bohužel zpětně dozvídám, že se 
vyhazují staré fotografi e, či jiné dokumenty. 
Tyto dokumenty mnohdy obsahují svědectví 
neocenitelné historické hodnoty týkající se na-
ší obce. Pokud máte u vás ve sklepě či na pů-
dě obálku, bednu, nebo krabici s fotografi emi, 
anebo jinými dokumenty nemajícími pro vás 
žádnou cenu a chcete se jich zbavit, věnujte je 

do archivu obce, kde už je zpracujeme a archi-
vujeme. Častokrát se to týká i domů, které byly 
zakoupeny novými majiteli a  po  těch původ-
ních zde zůstalo část jejich dědictví. Pomozte 
nám zachránit dokumenty týkající se historie 
naší obce! Mnohdy jsou nenahraditelné. Záro-
veň děkujeme všem, kteří tak již učinili.

Michal Janošek, kulturní komise

V dubnovém čísle zpravodaje jsme vás infor-
movali o  úmyslu digitalizovat kroniky a  pa-
mětní knihy jednotlivých spolků, sdružení 
a  stran. V  rámci spolupráce s  Moravskoslez-
skou vědeckou knihovnou v Ostravě byla po-
depsána smlouva o digitalizaci, v  rámci které 
byly předány první svazky k digitalizaci. Jme-
novitě se jedná o  místní prvorepublikový ča-
sopis Nové cesty, práce o kostelu ve Staré Vsi, 
pamětní knihy obce Košatky, kronika ČS stra-
ny národně socialistické a osm knih protokolů 
sboru dobrovolných hasičů. Vyzýváme proto 
i ostatní spolky a sdružení, aby i ony poskyt-
ly své ručně psané kroniky, zápisy, ale i  jiné 
tištěné dokumenty, které vypovídají o  jejich 
činnosti. V současné době probíhá skenování 

protokolů sboru SDH. Později v průběhu digi-
talizace budou veškeré dokumenty k dispozici 
online na adrese, kterou včas zveřejníme.

Jako první výsledek této činnosti si můžete 
prohlédnout staroveský časopis, dá se říci ta-
kový dnešní zpravodaj, z  let 1928–1931. Jeli-
kož se jedná o tištěnou publikaci, můžete si již 
nyní prohlédnout všechny ročníky na stránce 

www.svkos.cz pod odka-
zem Digitální knihovna 
MSK a  po  zadání výrazu: 
„Nové cesty“, či použitím 
přiloženého QR kódu. 

Michal Janošek, 
kulturní komise

Nevyhazujte staré dokumenty a fotografie

Informace o digitalizaci kronik

Tříkrálová sbírka pomáhá

V  lednu letošního 
roku proběhl již 
patnáctý ročník 
Tříkrálové sbírky, 
která je největší 

dobrovolnickou akcí v České repub-
lice. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřeb-
ným skupinám lidí, a to zejména v regionech, 
kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu 
sbírky je každoročně určena také na humani-
tární pomoc do zahraničí. 

Pro Charitu Studénka v letošním roce vy-
šlo koledovat 100 skupinek dobrovolníků v 15 
obcích. Celkem koledníci vybrali 563  047 Kč. 
Výtěžek ve  výši 65%  je určen na  podporu 
provozu charitní pečovatelské služby, která 
je poskytována ve  Studénce, Albrechtičkách, 
Pustějově a Bartošovicích. Dále na zakoupení 
a  opravu zdravotnických a  kompenzačních 
pomůcek. Maximálně 15% vybraných peněz 
v  dané obci použijeme na  fi nanční podporu 
volnočasových aktivit dětí ( školní výlet, krou-
žek, lyžařský kurz, tábor apod.). Příspěvek 
na jedno dítě činí maximálně 500 Kč. 
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Do  konce školního roku jsme již přispě-
li 41 dětem částkou 14  960 Kč. Žádost o  pří-
spěvek mohou rodiče podat do  konce října 
2015. Formulář si mohou vyzvednout přímo 
v Charitě Studénka  nebo na webových strán-

kách www.studenka.charita.cz. Více informa-
cí o  činnosti Charity Studénka můžete získat 
na našich webových stránkách.

Jarmila Pomikálková, koordinátor sbírky

Kulturní komise obce 
Stará Ves n./O. srdečně zve na

Květy paní operety
S kyticí operetních melodií k nám přijedou sólisté a členové operního sboru Slez-
ského divadla v Opavě. Těší se na setkání v zábavném pořadu Květy paní ope-
rety, kde veselé texty a vyprávění spojují protančené melodie ze známých operet. 
Představení se uskuteční v pátek 23. října 2015 v 18,00 v malém sálu haly TJ.

Rozsvěcení 
vánočního stromu

v pátek 27. listopadu 2015 se bude konat u staroveského zámku tradiční roz-
svěcení vánočního stromu. Předcházet bude jarmark výrobků dětí ze základní 
a mateřské školy, setkání řemeslníků a vernisáž výstavy Lenky Dostálové, na které 
budou k vidění dekorační a užitkové předměty vyrobené technikou patchworku.

SDH Stará Ves nad Ondřejnicí Vás srdečně zve na oslavu u příležitosti

120 LET ZALOŽENÍ SBORU
neděle 27. září 2015

Program:
10:00 hod. - mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele

15:00 hod. – hasičské odpoledne u hasičské zbrojnice
včetně ukázek hasičské techniky pro děti i rodiče,

bohatého občerstvení, domácí kuchyně,

K tanci a poslechu hraje kapela MLOCK.

Kalendář na rok 2016 v prodeji, cena 60 Kč

Pozvánky
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zve všechny občany na 

VÝSTAVU VÝPĚSTKŮ OVOCE, ZELENINY A BYLINEK
Výstava se uskuteční ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2015 v Domě zahrádkářů.

Sběr výpěstků a vzorků proběhne ve dnech 28. 10.–30. 10. 2015.
Přineste i vy vzorky ze své zahrádky!
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Staroveská Sokolka 
Otevírací doba:  

Pond lí  17 - 23 hod. 

Úterý   17 - 23 hod. 

St eda  16 - 23 hod. 

tvrtek  16 - 23 hod. 

Pátek   16 - 24 hod. 

Sobota  16 - 23 hod. 

Ned le  16 - 22 hod. 
Nabízíme pivo Radegast 10°a 12°, epovanou 
kofolu, epovaný Birell, alko i nealko nápoje, 
sladkosti 
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Farnost Stará Ves zve děti do klubu
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INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE

Podzimní obecní slavnost
s besedou u cimbálu

7.  11.  2015 V 17.00

SPORTOVNÍ HALA T LOVÝCHOVNÉ JEDNOTY STARÁ VES NAD OND EJNICÍ

Ú INKUJÍ :  LSPT OND EJNICA,  CM OND EJNICA,  CM TRAGA ,  HOST

Prodám řadový rodinný dům v Krmelíně 6+1, 
vhodný pro jedno i dvougenerační bydlení. SPĚCHÁ, 

volejte +420 605 257 356
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P O D L A H Á Ř S K É   A   Z E D N I C K É   P R Á C E 
737 522 348 

 

Parkety, plovoucí podlahy, vinyl, PVC, korek, koberce,  
vyrovnávání podkladu, zdění, omítky, obklady, dlažby 

 

Petřvaldská 276, Stará Ves nad Ondřejnicí                                      Galasek.Martin@seznam.cz 
 

Ukázky mé práce: www.facebook.com/podlahyobklady 

POHYBOVÁ AMBULANCE 
MGR. TEREZA E ICHOVÁ 

Tel.: 773 232 803 
Vy ešte své problémy s pohybem a 
bolestí. P ij te za FYZIOTERAPEUTEM! 
P edcházejte problém m vašich d tí vzniklých vadným 
držením t la a zát ží p i dlouhodobém sedu ve škole. 
P idejte se do B žeckého klubu Pohybové ambulance – více 
na www.pohybova-ambulance.com 
Akce PERMANENTKA – zapla te 1000.- K  a získejte terapii 
v hodnot  1200.- K  – ušet ete 20 % 
Kde:  Dr. Martínka 186, Brušperk 
Kdy:  Po telefonické objednávce tel.: 773 232 803 
Cena:  200.-/30 min, tejpování dle lokality (dále pak   
   3.-/cm + 50.- vstup.vyš.) 
Web: www.pohybova-ambulance.com 
FB:   www.facebook.com/pohybova.ambulance 

INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE
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PPPPPO 09:00 - 12:30 konzultace

ÚÚÚÚT 07:00 - 13:00
13:00 - 16:00

gastroenterologie - endoskopie
interní ambulance

SSST 12:30 - 15:30 konzultace

ČČČČČT 07:30 - 15:30 gastroenterologie - endoskopie

PPPÁ 09:00 - 12:30
12:30 - 15:30

konzultace
gastroenterologie - pouze pro zvané

špičkové nadstandartní vybavení 

profesionální tým odborníků

příjemné, neofi ciální prostředí

vstřícný a osobní přístup

Kotlářová 3199/8, Ostrava - Zábřeh 700 30, tel. ambulance: 737 454 008

www.gi-medica.cz

 GI-MEDICA
gastroenterologická a interní ambulance

MUDR. LENKA KOLONDEROVÁ

ENDOSKOPIE BEZE STRACHU

Denně u nás umírá 12 a ročně 4300 lidí na karcinom tlustého střeva. Jedinou možností jak této 
nelichotivé statistice předejít je preventivní vyšetření. Pro většinu lidí je překážkou strach a obava 
z tohoto vyšetření. Našim cílem je, zbavit Vás předsudků a dokázat Vám, že i toto tzv „nepříjemné“ 
vyšetření, nemusí být vůbec nepříjemné. Přijďte se podívat, poradit, jsme tady pro Vás.
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Restaurace ODRA v Košatce informuje 
Kuchy  restaurace je od 7.9.2015 v plném provozu. 

Nabízíme:  

denní menu ( v pracovní dny), výb r ze 2 jídel – p ehled týdn  na facebooku i www str. 
stálou nabídku – jídelní lístek  
zajišt ní rodinných oslav – salónek pro max 20 osob, sál pro 120 osob 
p ipravujeme kalendá  akcí  s p ehledem do konce roku 2015 

KONTAKTUJTE NÁS: 

restauraceodra@seznam.cz 
Mob.tel.: 723 854 144 – Kate ina uláková 
Facebook – restaurace Odra 
www stránky – p ipravujeme 
 

t šíme se na Vaši návšt vu 
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Rétorika 
Tvůrčí psaní 
Dva jazyky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angličtina 
Němčina 

Španělština 
Intenzivní 1-leté 

pomaturitní 
studium 

s výhodami studenta  
Jazykové 
zkoušky 

CITY&GUILDS 
TELC 

Vyšší odborná škola J. Á. Komenského Akademie J. A. Komenského Ostrava, z.s. 
Nádražní 120, Ostrava 

596 133 135, 605 140 369, 723 723 351 

 

Mediální studia 
Marketing 
Sociologie 

Grafika 

Publicistika/Mediální 
komunikace 

denní i dálkové 
studium 
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Vernisáž výstavy Dity Maruscákové a Jiřího Neuwirta

Dita MaruscákováJiří Neuwirt
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Stánek s regionálními produkty – vše ze śliwky = švestekStánek s regionálními produkty – vše ze śliwky = švestek
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