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Vážení spoluobčané,

poklidnou letní dobu vystřídal nastupující 
podzim, který bude letos určitě zajímavý, neboť 
nás čekají parlamentní volby. 

Už nyní se na nás valí spousta negativních 
informací v rámci předvolební kampaně. Tyto 
informace nás nutí mnohdy k různým úvahám 

a teoriím, jak se bude naše země dále vyvíjet po 
dobu následujících 4 let. Využijte proto svého 
práva a spolurozhodněte o tom, jak to v Česku 
bude vypadat v následujících letech.

Přeji Vám šťastnou ruku.

Ing. Dalibor Dvořák,  
starosta obce

1) CHODNÍKY PROSKOVICKÁ A PETŘ- 
VALDSKÁ byly dokončeny nákladem 
3,16 mil. Kč v polovině září. Součástí stavby 
je úprava veřejného osvětlení na těchto uli-
cích.

2) CHODNÍKY A AUTOBUSOVÁ ZASTÁV- 
KA NA HORNÍM KONCI (naproti kame-
nictví Orel) – výstavba bude zahájena do 
konce září, náklady budou činit 950 tis. Kč.

3) CHODNÍKY BRUŠPERSKÁ – při projekto-
vání této stavby jsme museli měnit původně 
naměřenou trasu z důvodu nemožnosti 
technického řešení. Nyní probíhají jednání 
s vlastníky sousedních pozemků, které jsou 
předběžně z 90 % dokončené a snad už 
v říjnu budeme projektovat „načisto“.

4) CHODNÍKY KOŠATKA – projekt je při-
praven k odevzdání na stavební úřad se 
žádostí o vydání územního rozhodnutí.

5) LÁVKA NA ULICI K MOSTU – lávka má 
stavební povolení a v průběhu zbytku roku 
budeme vypisovat výběrové řízení na doda-
vatele stavby, poté bude rozhodnuto o ter-
mínu realizace.

6) PASPORT DOPR AV NÍHO Ř EŠENÍ 
V OBCI – dopravní problematika v obci je 
velmi diskutovaná. I když největším pro-
blémem je neukázněnost řidičů. Přesto jsme 
investovali do dalších měřičů rychlosti na 
ulici Brušperská a do konce roku bude hotov 
pasport dopravního značení. Budeme mít 

snahu všechny křižovatky v obci našim 
řidičům „vysvětlit“ z hlediska práva před-
nosti v jízdě a stanovené úpravě dopravního 
značení.

7) CYKLOSTEZKA STARÁ VES – KOŠATKA 
– bylo zahájeno zpracování projektové 
dokumentace. Trasa bude vedena na straně 
u hřbitova po první domy v Košatce, sou-
běžně s krajskou silnicí.

8) LESNÍ CESTA STARÁ VES BŘEZINY – 
TRNÁVKA – podařilo se nám vyjednat 
s vlastníkem této cesty (Statutární město 
Ostrava) rekonstrukci této lesní cesty, která 
slouží mimo své lesní funkce i cyklistům 
směřujícím na koupaliště v Trnávce a dále 
na Příbor.

9) ZÁMEK – byl vybrán zhotovitel stavby 
firma Morys s.r.o. Cena díla je 38.413.670 Kč 
(bez DPH). S ohledem na to, že ještě z admi-
nistrativních důvodů nebyla podepsána 
smlouva, nelze sdělit přesný harmonogram 
stavby. Jedno je však jisté: čekají nás náročné 
2 roky provozu obecního úřadu, neboť stavba 
bude probíhat za plného provozu. Pro upřes-
nění ještě rozsah stavby: nová střecha, nová 
věžní báň, nová okna a dveře, rekonstrukce 
WC, vzduchotechnika do obřadní síně, nové 
prostory pro knihovnu a spolkovou činnost 
v 1. patře budovy.

10) KANALIZACE II. ETAPA – intenzivně se 
připravuje projektová dokumentace pro 
stavební povolení. Jeho vydání očekáváme 

Slovo starosty

Dění v naší obci z oblasti vybavenosti
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do ledna 2018 (pokud se nevyskytnou ně- 
jaké problémy). Po získání tohoto povolení 
budeme žádat o dotaci, a tak se dá odhad-
nout, že nejbližší možný termín zahájení 
bude v průběhu roku 2019.

11) RYBNÍK NAD ZÁMKEM – v září bude 
podána žádost na stavební úřad na rekon-
strukci rybníka nad zámkem. Po získání 
potřebných povolení přistoupíme k úpravě 
pravděpodobně v roce 2018.

12) SBĚRNÝ DVŮR – v současnosti máme 
podanou žádost o vydání územního roz-
hodnutí na stavbu (jedná se o zpevněnou 
plochu, oplocení, ocelovou kůlnu). Rádi 
bychom požádali o dotaci na podzim tohoto 
roku.

13) ŠKOLA – protože se nám nepodařilo zajistit 
souhlas všech sousedů se stavbou nového 
hřiště, padla rychlá možnost získání dotace 
(uzávěrka žádostí byla 18. 8. 2017). Proto 
tento projekt dopracujeme o venkovní učebnu 
a běžecké dráhy. O termínu realizace zatím 
nechci spekulovat. Výměna oken a zateplení 

„nové“ budovy školy jsou z hlediska staveb-
ních povolení připraveny, takže do konce roku 
vybereme zhotovitele a s ohledem na výsled-
nou cenu rozhodneme o způsobu financování 
a tím i o termínech realizace.

14) Bezdrátový rozhlas – je realizován z pro-
jektu „Digitální povodňový plán obce Stará 
Ves n. O.“, bude hotov do konce tohoto 
roku.

Ing. Dalibor Dvořák

Chodník Petřvaldská

   Nápis nad bočním vchodem do kostela dosud 
hlásá svého zakladatele. Pod erbem Syrakov-
ských čteme: Stibor Sirakowski s Pierkova na 
Starei Wsi a Paskowie naivišši pisarz mar-
krabstwi morawskeho. A. D. 1587. Vedle erb 
Johanky Bruntálské (druhé manželky Cti-
bora Syrakovského) a nápis: Johanka Brun-
talska z Wrbna a na Starey Wsi a Paskově.

   Dvanáctým učitelem J. Seidel do r. 1833, 
třináctým Jan Sokol do r. 1847. Jmenovaný 
komutoval s rychaltickým rektorem Anto-
nínem Rychterem, kterýž co čtrnáctý učitel 
v r. 1847 zde přišel, 20 let zde působil a zde 
zemřel ve stavu svobodném a věku 70 let, 
dne 28. ledna 1847. Patnáctým učitelem 
a řídícím školy František Gerlich, kterýž 
zde 16. června 1897 zemřel. Zanechal po sobě 
vdovu a 6 nezaopatřených dítek.

   Dne 16. října 1927 vykonány byly ve zdejší 

obci volby obecního zastupitelstva. Do volič-
ských seznamů zapsáno 516 mužských 
a 555 ženských voličů, úhrnem 1071, a zří-
zeny 2 volební místnosti. První volební 
místnost v hostinci u Paličků (číslo domu 28) 
pro voliče z dolní části obce a druhá u Ševčíků 
(číslo domu 77) pro voliče z horní části obce. 
K volbě se dostavilo 1000 voličů a odevzdalo 
1000 hlasovacích lístků. Jednotlivé politické 
strany obdržely následující počet hlasů: 
strana živnostenská (68 hlasů a 2 mandáty), 
národně socialistická (144 hlasy a 3 mandáty), 
republikánská (171 hlasů a 4 mandáty), 
lidová (185 hlasů a 4 mandáty), sociálně 
demokratická (428 hlasů a 11 mandátů), 
neplatné hlasy 4, úhrnem 1000 hlasů 
a 24 mandáty. Starostou zvolen Stanislav 
Chvostek, hutník ve Staré Vsi n. O. ze strany 
sociálně demokratické, bratr bývalého 
starosty Aloise Chvostka, a jeho náměst-

Bývávaly časy
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Zpravodajství ze zámku

   RO schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene s firmou GasNet s.r.o., 
Ústí n. L., a Správou silnic MSK, p. o., Ostrava 
(investor), na přeložku plynárenského zaří-
zení při stavbě silnice III/4804 Košatka.

   RO schválila odpisový plán a účetní závěrku 
ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. k 31. 12. 2016.

   RO schválila hospodářský výsledek za r. 2016 
(z hlavní činnosti 766.952,17 Kč, z vedlejší 
činnosti 58.558,21 Kč, celkem 825.510,38 Kč) 
a návrh na jeho rozdělení (fond odměn 
160.000 Kč, fond rezervní 665.510,38 Kč).

   RO vzala na vědomí Záznam z prověrky stavu 
BOZP a PO v ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. za r. 
2017.

   RO schválila uzavření dodatku ke smlouvě 
na akci „Chodníky Stará Ves n. O.“ s firmou 
Jan Slabý, Brušperk Předmětem je změna 
platebních podmínek a fakturace (1x mě- 
síčně).

   ZO schválilo hospodaření obce za r. 2016 
včetně Zprávy auditora o přezkoumání obce 
za r. 2016, a to s výhradou. Příjmy celkem 
40.853.577,35 Kč, výdaje celkem 33.457.564,70 
Kč, saldo příjmů a výdajů +7.396.012,65 Kč, 
financování -7.396.012,65 Kč.

   ZO uložilo RO zabezpečit provádění roz-
počtových změn, finančnímu výboru 
průběžně kontrolovat naplnění rozpočtu 
a předkládat návrhy na rozpočtové změny. 

   ZO schválilo závěrečný účet obce za r. 2016 
a účetní závěrku k 31. 12. 2016.

   ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017 
(v příjmech navýšení o dotaci ze SFŽP – ná- 
kup pracovní elektro-tříkolky, ve výdajích 
Dětský den, výměna elektrorozvaděčů, chod-
ník hřbitov, lavičky na hřbitově, volby, 
povinná rezerva apod.).

   ZO schválilo dodatek k smlouvám s míst-
ními spolky, kterým byla poskytnuta dotace 

kem rolník František Javorek z č. 39 ze 
strany republikánské. Tajemníkem obce 
zůstal dále Josef Sítko, který tuto funkci již 
od r. 1919 zastává, a pokladníkem obce 
řídící učitel Josef Filip, který obecní pokladnu 
již od roku 1922 spravuje.

   Protektorát znamenal útlak všeho českého. 
Znamenal též potlačení české historie a tomu- 
to faktu bylo zaměřeno i konfiskování všech 
obecních kronik. Byly odebrány a uloženy 
u zemských úřadů. Tak se stalo i s touto 
kronikou obce Staré Vsi nad Ondřejnicí. 
Byla v době protektorátu rovněž odvezena 
a uložena u Ústředí moravsko-slezských obcí, 
měst a okresů v Brně, odkud byla navrácena 
teprve dne 17. října 1947. Zatím odešel na 
věčnost dosavadní kronikář, p. řídící učitel 
Josef Filip, který dne 29. dubna 1946 náhle 
zemřel raněn byv srdeční mrtvicí. Dočkal 
se 68 let věku. Na schůzi Místního národního 
výboru obce Staré Vsi n. O. dne 12. září 1947 
byl zvolen jednomyslně kronikářem obce 

pisatel těchto řádků, řídící učitel Arnošt 
Neuwirt, jenž počátkem roku 1948 započal 
se záznamy pro zápisy v této knize.

   Dne 2. října 1947 uzavřen dolní mlýn č. p. 18. 
Z řad obyvatel byly veliké námitky, a proto 
byla na ministerstvo výživy do Prahy vyslána 
deputace – bez úspěchu (předseda MNV 
Vojtěch Chvostek a jeho náměstek Alois 
Galásek).

   Průměrný měsíční příjem zaměstnance 
(v roce 1957) činí Kčs 1.400. Běžné prodejní 
ceny spotřebního zboží (pozn. – stručný 
výběr): 1 kg chleba 2,60-2,80 Kčs, 1 kg másla 
jakost I. 42 Kčs, pivo lahvové 10˚ 2,80 Kčs, 
1 kg hovězí maso s kostí 20 Kčs, 1 ks pánské 
košile 39-43 Kčs, 10 ks běžných cigaret 
1,60 Kčs, 10 ks jakostnějších cigaret 1,80 až 
2,20 Kčs, elektrická pračka s odstředivkou 
1.860 Kčs, radiopřístroj v průměru 2.000 Kčs, 
televizní přístroj v průměru 2.500 Kč.

Mgr. Jaromír Chvostek
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obce nad 50 tis. Kč, řešící osud financí 
po případném zániku spolku. 

   ZO schválilo návrh vlastníků pozemků na 
pojmenování nové ulice v zástavbě mezi 
ulicí Delfínova a Ke Kapli názvem Slunečná.

   ZO vzalo na vědomí závěrečný účet SMOPO 
za rok 2016 a zprávu kontrolního výboru 
o kontrolách hospodaření s majetkem svazku 
obcí.

   ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného 
břemene se Správou silnic MSK k vybudo-
vání dešťové kanalizace stavby „Chodníky 
Košatka n. O.“

   ZO schválilo dohodu o majetkoprávním 
uspořádání po realizaci stavby „Silnice 
III/4804 Košatka, most 4804-2“ se Správou 
silnic MSK, p. o., Ostrava. Obec po jejich 
vybudování převezme do správy úpravu 
místní komunikace, opěrnou zeď, kanali-
zaci, přeložku MR.

   ZO schválilo úpravu Plánu financování 
obnovy vodovodů a kanalizací z 29. 6. 2016. 

Finanční prostředky na obnovu vodovodů 
a kanalizací (rezerva) budou v r. 2017 činit 
100 tis. Kč. 

   RO schválila uzavření objednávky na inže-
nýrsko-projektové práce na stavbu „Více-
účelové hřiště ZŠ Stará Ves n. O.“ (část 
hřiště bez běžecké dráhy a altánu) s firmou 
INPROS, s.r.o., F.-M., za cenu 67.155 Kč 
vč. DPH.

   RO schválila uzavření pojistné smlouvy 
mezi Kooperativou pojišťovna a.s., Praha 8 
a SMOPO na pojištění majetku obce.

   RO rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky 
na zakázku „Zpracování projektové doku-
mentace na cyklostezku Stará Ves n. O. – 
Košatka“ ve prospěch firmy Haskoing DHV 
Czech Republic, spol. s.r.o., Praha 8.

   RO schválila smlouvu o smlouvě budoucí na 
rekonstrukci vodovodu ul. Závodní, U Vody, 
Petřvaldská.

Mgr. Jaromír Chvostek

Zprávy ze staroveské školy

Vážení rodiče, vážení přátelé a příznivci, 
naši věrní, zdravím vás všechny na počátku 
školního roku 2017–2018.

V letošním roce 2017 budou ještě doznívat 
oslavy sedmisetpadesátiletého výročí založení 
Staré Vsi a řady dalších okolních vesnic olomo-
uckým biskupem Brunem ze Schaumburka. Tak 
třeba Ostrava byla tehdy menší než Stará Ves 
a díky průmyslu je dnes tím, čím je. Víte, 
zamýšlel jsem se nad tím, jaké možnosti měl asi 
tehdy Bruno, jaké prostředky, zdali žil zrovna 
v době osídlování okrajových částí Království 
českého. Ale nechme Bruna odpočívat a buďme 
rádi, že také díky jemu žijeme v tomto našem 
krásném kraji. V kraji, kde už tradičně v září 
začíná Svatováclavský hudební festival. 

Ve škole o prázdninách proběhly některé 
drobné opravy, vymalovali jsme vestibul, dolní 

chodbu, třídy ve 2. patře a ve 3. patře třídy 
některé, připravili nový kabinet a vymalovali 
WC včetně větší opravy obkladů. V šatnách 
celého I. stupně jsme vyměnili věšáčky. Šatny 
II. stupně by do konce října měly projít zásadní 
změnou, kdy nechám odstranit stávající klece 
a nahradíme je šatnovými skříňkami. O prázd-
ninách jsme nechali opravit nebo vyměnit 
některé části hracích prvků, na kterých už 
zapracoval zub času, v zahradě MŠ. Klasicky 
jsme strojem vymyli celou školu a školky, vyčis-
tili koberce atd. Velký dík panu školníkovi 
a jeho týmu uklízeček, včetně mateřinkových. 
Kuchařky vymyly a vyčistily kuchyň a připra-
vily ji na novou sezonu.

Tradičně jsme spolu s panem starostou 
Dvořákem, paní zástupkyní Kunzovou a panem 
farářem Slavíkem přivítali prvňáčky v dopro-
vodu rodičů. Sešli jsme se ve školní jídelně, kde 
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je přece jen více místa a vzduchu. Příjemná 
nálada, kytičky a dárečky zarámovaly tento 
slavnostní okamžik. Ve školce jsme navštívili 
nové kamarády nad zámkem, mladší Berušky 
a Broučky a přivítali všechny žáky celé školy 
v projevu předtočeném a připraveném pro 
školní televizní okruh.

A zase se budeme snažit nejen udržet ale 
dále zkvalitňovat služby, na které jste zvyklí. 
Bude pro vás připravena školní družina, školní 
jídelna bude vařit, co máte rádi a zároveň naplní 
zásady zdravé výživy, zajistíme pitný režim. 
Letos vás čeká novinka. Ovoce do škol bude už 
2x měsíčně pro všechny žáky a stejně tak letos 
vyzkoušíme nový program Mléko do škol. 
Přiznám se, že jsem napjatý a zvědavý na ode-
zvu žáků a jejich rodičů. Řada škol výrazně 
omezuje nebo úplně zakazuje používání mobil-
ních telefonů. Také my jsme k omezení přistou-
pili. Je to trend, který propaguje mimo jiné také 
Česká školní inspekce.

Budeme se věnovat žákům nadaným, při-
pravovat je na soutěže a olympiády, sportovci 

budou měřit své síly nejen mezi sebou, ale 
i s okolními školami, budete se učit pracovat 
na počítačích, setkáte se s internetem, nabíd-
neme vám také mimoškolní činnosti – zájmové 
kroužky vlastní i s externími pracovníky. 

Ve stejné budově školy jsou pro vás oddělení 
základní umělecké školy, která se stala naší 
samozřejmou součástí a zajišťuje odborné 
vedení pěveckého sboru, hlasovou výchovu 
a hru na klávesové, strunné a dechové nástroje. 

Stranou nezůstanou ani žáci s problémy 
učení a máme potvrzené zachování standardní 
péče i našim kamarádům s tělesným postiže-
ním. Budete se setkávat s asistentkami paní 
Jarmilou Dorotíkovou, Anitou Golkovou a paní 
Jitkou Nyklovou.

A dále se budeme letos v soutěžích oriento-
vat na porovnávání svých schopností nejen 
s ostravskými školami, ale i s těmi, na které jsme 
zvyklí – tedy na okolní školy povodí Ondřejnice 
a Petřvaldu. Vzájemné vztahy jsou dlouholeté 
a nenahraditelné. 

Pan ředitel vítá prvnáčky
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Naše škola ve Staré Vsi i partnerské školy 
ve slovenské Rakové a polské Twardorzeczce 
chceme pokračovat ve spolupráci, ve sportov-
ních a kulturních setkáních a moc se těšíme 
na letošní společný adventní koncert v Twar-
dorzeczce. 

Naše škola bude letos ve všech ročnících 
plnit Školní vzdělávací program Škola pro 
všechny. Důraz klade tento program na samo-
statnost a vede k odpovědnosti za přípravu 
a výsledky vlastní práce při získávání tzv. klíčo-

vých kompetencí, což jsou znalosti a dovednosti 
stanovené Školním vzdělávacím programem. 
V hodinách žáků I. a II. stupně se bude upev-
ňovat učivo s názvem Ochrana člověka za mimo-
řádných situací a etická výchova. 

V MŠ vítám nové paní učitelky Janu Slanou, 
Reginu Dohnalovou, Helenu Klučíkovou, Vero-
niku Kubečkovou a asistentky Hortenzii Kubač-
kovou a Janu Hrabovskou. Na výdej stravy paní 
Boženu Václavovou. Po mateřské dovolené vítám 
paní učitelky Janu Boháčovou a Lucii Pilátovou.

Skladba a rozdělení tříd je následující:

Třída Vyučující Třída Vyučující

I. A Jindra Staňková V. A Jana Boháčová 

I. B Hana Haasová VI. A Lucie Pilátová

II. A Zdenka Chvostková VII. A Leoš Havránek

III. A Sylva Janečková VIII. A Romana Němcová

III. B Lucie Velímová IX. A Regina Hermanová

IV. A Hana Cholevová

Asistenti ZŠ Dorotíková, Golková, Nyklová

Bez třídnictví
Zdenka Dlouhá, Jaromír Chvostek, Eva Dohnalová Šimečková, 
Veronika Mikolajková, zástupkyně ředitele Yvetta Kunzová a ředitel Pavel Plečka 

Letos poprvé se setkáte s novou paní učitelkou 
Veronikou Mikolajkovou, která bude vykonávat 
nově požadovanou funkci speciálního peda-
goga, logopeda. 

Ve školní družině jsou vychovatelky: 
v 1. oddělení Pavla Plečková, ve 2. Darja Čechov-
ská a ve 3. oddělení Anita Golková.

Funkci výchovného poradce bude vykoná-
vat p. uč. Eva Dohnalová Šimečková, funkci 
školního metodika primární prevence p. uč. 
Němcová a školní vzdělávací program bude 
koordinovat p. uč. Cholevová.

Školní metodický tým tvoří: p. uč. Eva 
Dohnalová Šimečková, Romana Němcová 
a Veronika Mikolajková.

Náboženství bude učit p. farář Jan Slavík.

Kolektiv mateřské školy povede vedoucí 
učitelka paní Olga Machačová s učitelkami 
Karin Falatovou, Ivanou Trybulovskou, Janou 
Slanou, Reginou Dohnalovou, Helenou Klučí-
kovou, Hortenzií Kubečkovou a asistentkami 
Veronikou Kubačkovou, Janou Hrabovskou 
a správními zaměstnanci – Andreou Volnou 
a Pavlou Knapíkovou. 

Úsek školních správních zaměstnanců 
zůstává pod velením školníka pana Zdeňka 
Merty a pracuje ve složení – Lenka Straňán-
ková, Marie Šmotková, Radka Rimmlová 
a Ludmila Stabravová. 

V naší kuchyni budou různé speciality 
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připravovat: vedoucí kuchařka Renáta Hýlová, 
Jarmila Jurinová, Renáta Klímová, Martina 
Palagyi, Pavla Vávrová a Kateřina Zemánková pod 
zkušeným velením paní vedoucí Věry Šindelové. 

Stejně jako vloni budeme zajišťo-
vat stravu cizím strávníkům – 
důchodcům, obecnímu úřadu 
i některým firmám.

A teď už zbývá jen popřát 
našim žákům, úspěšný rok, chuť 
do práce, umět si vážit nejen sebe 
sama ale i druhých, ctít své učitele 
a vychovatele a vůbec všechny 
pracovníky školy. Spolupracov- 
níkům přeji zdraví a domácí po- 
hodu a věřím, že s našimi, žáky, si 
tu školní jako vždy vytvoříme 
sami. 

Na závěr jedno velmi neskromné přání. Kéž 
Vás, vážení rodiče a vážení spoluobčané, potkávají 
naši žáci, kteří umí pěkně pozdravit…

Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

Třída paní učitelky Jindry Staňkové

Mateřská škola

Mateřská škola začíná od 1. září 2017 pra-
covat podle školního vzdělávacího programu 
s názvem „Společně si hrát a společně pozná-
vat“. Naším cílem je vytvořit příjemné, přátelské 
a bezpečné prostředí, ve kterém se budou děti 
cítit dobře, spokojeně, kde se 
budou rozvíjet a trávit hodnotně 
a zajímavě svůj čas. Chceme 
ke každému dítěti přistupovat 
tak, aby se mohlo učit novým 
věcem a získávat potřebné zkuše-
nosti a znalosti podle svých 
vlastních individuálních mož-
ností, aby se co nejvíce učilo for-
mou vlastních prožitků a zkuše-
ností a osvojovalo si základní 
sociální dovednosti ve skupině 
svých kamarádů, formou, která 
je pro něj přirozená a poutavá. 
Naší snahou je, aby děti chodily 
do školky rády, těšily se na své 
kamarády i na hry a aktivity, které 

jsou jim nabízeny a vycházejí z jejich přirozených 
potřeb a zájmů. Rodiče dětí jsou našimi partnery 
a my velmi vítáme vzájemnou spolupráci.

Mgr. Olga Machačová, 
vedoucí učitelka MŠ Stará Ves n. O.

Třída Sluníček s paní učitelkou Karin Falatovou
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Neodešli, jen nás předešli – Spíhusa

V jednom z loňských zpravodajů jsem vzpo-
mínal na řadu staroveských házenkářů, kteří 
malou vesnici ze severu Moravy proslavili po celé 
republice a dnes už sportují se svatým Petrem. 
Dnes připomenu ty, kteří se zapsali do povědomí 
místních občanů mimo jiné coby účinkující 
několika pořadů nesoucích název Spíhusa. To bylo 
v první polovině šedesátých let minulého století, 
tedy hodně, hodně dávno. Dnes už mnozí z nich 
rozdávají legraci tam, kde jednou budeme i my.

Co ona Spíhusa znamenala? Šlo o jakousi 
skládačku ze slov S písničkou, humorem a sati-
rou. Myslím, že tento název vymyslel Břeťa Šlejtr, 
celý program pak ve spolupráci s Jurou Lednic-
kým. Jak asi většina z vás ví, byl nejen výborným 
brankářem tehdy ještě české házené, ale taky 
talentovaným muzikantem. To zdědil po svém 
tátovi, kapelníkovi staroveské dechovky. Pozvali 
mě ke spolupráci, asi se dozvěděli o mé náklon-
nosti k Semaforu a divadélkům malých forem 
vůbec. Byl jsem rád a taky jsem přispěl se svou 
trochou do mlýna. Kupoval jsem tehdy časopis, 
který nesl název Repertoár malé scény, a v něm 
bylo materiálu dost a dost a my jsme jen vybírali, 
co se nám hodilo a na co jsme stačili.

První Spíhusu jsme uváděli s Břeťou Šlejtrem 
a vím, že celý program se nesl v duchu „letem lety 
minulými“. A tak jsme se s Břeťou a Jurou (ten 
u klavíru) objevili v úvodní scéně jen tak, oblečeni 
v prostěradlech a zpívali písničku o tom, že jsme 
„ve staroveském zámku měli švarnou Hanku“. 
Písnička střídala písničku, scénka scénku. Pre-
miéra a zároveň derniéra byla o velikonoční neděli 
a po programu následovala velikonoční zábava. 
Další Spíhusa byla téhož roku o Silvestru. Ne však 
v restauraci u Neuwirtů, ale v dnes už neexistující 
budově, v níž bylo kino, hospoda a obchod. Pros- 

tě „U Paličků“. Hráli jsme v sále kina, jeviště bylo 
v místech, kde jinak byl balkon. Jak už to o Silves-
tru bývá, obecenstvo bylo rozjařeno velice záhy 
a tak to byl často souboj, kdo je hlasitější. Jen 
připomenu, že jsme neměli žádnou techniku, jako 
jsou mikrofony apod. Poslední Spíhusa byla o rok 
později, snad se příliš nepletu, asi v roce 1964, ale 
ve kterém měsíci už si opravdu nevzpomínám. Na 
to by si mohli vzpomenout ti, kteří na jevišti také 
vystupovali. Věra Závidčáková, tehdy Kelnerová, 
Karel Petrovský, Jarda Vidlička, Jarda Růžička, nebo 
sourozenci, dvojčata Javorkovi, Ivana a Lojzík, ti 
tančili. No a pak to možná vědí ti, kteří nás už 
předešli a v té době ve Spíhuse hráli a zpívali – tedy 
kromě už vzpomínaných Břeti Šlejtra a Jury Led-
nického také Svatava – tehdy Paličková, Jiří Novo-
bilský a Jiří Ševčík. Doufám, že jsem na nikoho 
nezapomněl, pokud ano, kaju se a předem omlou-
vám. 

Ze všech tří vystoupení se asi nezachovaly 
žádné fotografie, aspoň si nevybavuji, že bych 
nějakou viděl. Ono taky v té době nebyl fotoapa-
rát tak rozšířenou „pomůckou“ jako je dnes. Ale 
možná, že někde v místní kronice nebo u tehdej-
ších fotografů leží vzácné dokumenty, které 
ukazují čas, který odvál. Fotky by musely být 
připraveny s pomocí blesku a ten, myslím si, mělo 
málo lidí. Třeba učitel místní základní školy, 
který už nás taky předešel, František Vidlička. 

Doba, na kterou jsem vzpomínal, byla dobou, 
v níž se dařilo i místnímu ochotnickému spolku 
Osvětové besedy. Pod touto značkou jsme vy- 
stupovali i my. Je to dávno, ale přece je to kousek 
staroveské historie. A bylo by škoda na ni zapo-
mínat.

Radoslav Mácha

V druhém letošním čísle Staroveského 
zpravodaje vyšel další příspěvek z cyklu Ne- 
odešli, jen nás předešli, jehož hrdinou byl skvělý 

pěvec a později ředitel Zlaté kapličky – Ivo 
Žídek. S článkem se s pohnutím seznámili 
umělcovi blízcí. Rodina Žídkových a Hladných 

Poděkování
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by ráda vyslovila poděkování panu Radku 
Máchovi za krásná slova o této významné osob-
nosti české kultury i za poutavé předcházející 
díly vzpomínkového cyklu. Zároveň vyjadřuje 
uznání za kvalitní obsahovou úroveň, kultivo-

vanou formulaci příspěvků i celkové zpracování 
Staroveského zpravodaje.

Jménem rodin Žídkových a Hladných 

Jarmila Fiurová

Drazí přátelé, 

zdravím vás všechny po prázdninách, resp. 
už v opět rozběhnutém školním roce. Věřím, 
že většina z vás do něj vstoupila s obnovenými 
silami po čase stráveném na dovolených nebo jen 
tak se svou rodinou v „teple rodinného krbu“. 
Fara a kostel má v tomto v podstatě opačný režim 
– když lidé mají volno nebo dovolené, na faře 
bývají nejrůznější skupiny mladých i starších, 
kteří tento volný čas využívají. Stejně tak tomu 
bylo i o letošních prázdninách, kdy se na faře 
a ve vagónu vystřídalo několik turnusů táborů 
a nejrůznějších skupin. Při obecních slavnos-
tech jsem v humoru mluvil o omluvách souse-
dům po každé akci s mladými, zejména za ruch, 
který bývá v okolí fary. Musím přiznat, že tomu 
bylo stejně i o letošních prázdninách, kdy se 
děti občas doslova předháněly v tom, jak kdo 
bude mít hlasitý projev, a to nezřídka v nočních 
hodinách. Proto chci poděkovat za trpělivost 
a zvýšenou toleranci z vaší strany.

Kdybyste si všimli nových tváří, které se 
pohybují kolem fary i v průběhu týdne, tak 
půjde pravděpodobně o složení nového týmu, 
který na faře žije a pracuje. Došlo kompletně 
k výměně celého týmu a od září zde nastoupili 

čtyři mladí lidé, kteří se rozhodli na středisku 
pro mládež pracovat a vlastně se tak stát na čas 
součástí naší farnosti a celé obce. Jedná se o dvě 
slečny: Adélku Štukavcovou a Bety Fojtácho-
vou, a pak o dva mladé muže Vojtu Změlíka 
a Marka Glogara. V průběhu roku je ve výhledu 
také posila do kněžských či jáhenských řad, 
takže od ledna by nás na faře mělo být ještě 
o jednoho více. Přeji nově příchozím, aby se 
na faře, ve farnosti, i v naší obci cítili jako doma 
a jednou vzpomínali na čas zde strávený co 
nejlépe.

Co se týče technických záležitostí či staveb-
ních, po delší době se konečně rýsuje oprava 
části plotu kolem fary a kostela, která už působí 
místy hodně tragicky. V průběhu příštího roku 
by měla začít jeho oprava a snad brzo by měly 
být plánovány opravy ostatních částí oplocení 
a zídek kolem bývalého hřbitova.

Přeji vám všem všechno dobré, aby se vám 
dařilo ve vašich zaměstnáních, aktivitách, ale 
zejména ve vašich vztazích, které prožíváte, ať 
už přátelských či rodinných. Těším se na setkání 
s vámi nejen na akcích v kostele.

o. Jan

Akce, které nás do konce roku a v začátku nového čekají:

   2. listopadu – Dušičková pobožnost – bohoslužba a modlitba za naše zemřelé.
   24. listopadu – Rozsvícení obecního adventního stromu.
   Rorátní mše svaté – v adventní době každé úterý a pátek v 6:15 v kostele  

a následná snídaně na faře.
   24. prosince – Odpolední otevírání Betléma + „půlnoční“ mše sv. za obyvatele naší obce.
   6. ledna – Střediskový ples.
   13. ledna – Tříkrálová sbírka.

Slovo faráře
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Farní tábor na Orlím hnízdě

Dne 15. 7. jsme dorazili na 
chatu jménem Orlí hnízdo. Hned 
po příjezdu jsme si zahráli sezna-
movací hry. Večer nás rozdělili do 
pěti týmů a naším úkolem bylo 
vyrobit maskota. Poté nám ve- 
doucí zahráli loutkové divadlo 
o neposlušném Birlibánovi, který 
nechtěl uklízet své hračky a ještě 
k tomu odmlouval své mamince. 
Když mu řekla, aby si uklidil hrač- 
ky, tak se mu nechtělo a ve zlosti 
je všechny naházel do šuplíku. 
Večer před spaním si vzpomněl 
na svého plyšového králíčka Ja- 
nečka, kterého také hodil do šup- 
líku s ostatními hračkami. Snažil 
se ho vytáhnout, ale Janečkovi se utrhlo ucho. 
Janeček začal zničehonic mluvit a řekl, že se 
musí vydat na cestu do Maňáskova, své utržené 
ucho najít a zpět přišít. Birlibán měl Janečka 
rád, a proto se vydal na cestu také. Tento příběh 
byl tématem celého tábora.

V neděli jsme dorazili do Bonbónovic a šli 
jsme na mši do kostela, naučili jsme se, že máme 
pomáhat a odpouštět druhým. V pondělí jsme 
přijeli do města Lžiradů a Mračivců. Stavěli jsme 

pro ně kůlny z přírodních materiálů a navzájem 
jsme si pomáhali. V úterý byl výlet na Housko-
vou horu a hory Krupicové kaše. Po cestě jsme 
skládali recept na krupicovou kaši. Ve středu 
jsme se ocitli v Nepořádnické Lhotě, kde byl 
nepořádek a rozbité hračky. K večeru jsme 
připravovali mši a poté jsme měli táborák. Ve 
čtvrtek jsme dorazili do Lenošindy a Neposluch, 
kde jsme hráli hry, a po obědě se uskutečnila 
vodní bitva. Večer následovala stezka odvahy. 
Během tohoto dne jsme si uvědomili, že máme 

naslouchat druhým a stát se pro 
ně ochotnými. V pátek jsme dora-
zili do Maňáskova. Zde na nás 
čekala závěrečná hra. Po téhle 
hře následovalo velké vyhlášení 
a vyléčení Janečkova utrženého 
ucha. Večer jsme měli táborák. 
V sobotu už bohužel tábor kon-
čil, a proto jsme po sobě uklidili 
chatu, sbalili si všechny své věci 
a čekali, až si pro nás přijedou ro- 
diče. Tento tábor byl plný skvě-
lých zážitků, a proto se už teď 
těšíme na další.

Erika Volná 
a Barbora Kneblová
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Zahrádkáři slavili výročí

ZO ČZS Stará Ves nad Ondřejnicí 

NABÍZÍ K PRONÁJMU 

volné reklamní plochy 
na budově Domu zahrádkářů, 
který se nachází u hlavní trasy 

frekventované silnice I/58 
z Ostravy na Mošnov.

Bližší informace podá 
Ing. Petr Pelíšek (tel. 737 257 709).

Vážení čtenáři, 

dne 2. 9. 2017 oslavila 55. výročí svého trvání 
základní organizace Českého svazu zahrádkářů 
ve Staré Vsi n. O. „Půlkulatiny“ jsme si ve spo-
lupráci s OÚ připomněli slavnostní výroční 
schůzí společně s přáteli zahrádkáři z Rakové.

Den oslav začal velmi zajímavou společnou 
návštěvou včelího muzea v Chlebovicích. Násled- 
ně jsme se přesunuli do našeho Domu zahrád-
kářů, kde jsme si v krátkosti připomněli historii 
staroveských zahrádkářů od založení po dnešek. 
V diskusi vystoupili i milí hosté – starostové 
obou partnerských obcí Ing. Dalibor Dvořák 
a Mgr. Anton Heglas. Poté pokračovala naše 
oslava hudbou z produkce p. Kříže, dobrou 
domácí kuchyní a přátelskou besedou všech 
přítomných.

Dovolte, vážení spoluobčané, abych vás 
pozval na výstavu věnovanou historii naší 
organizace, která bude přístupná od 6. 10. 
po celý měsíc v informačním centru zámku. 
Budeme na ní vystavovat společně s chovateli, 
včelaři, rybáři a Jezdeckým klubem. Na konci 

října, ve dnech 28. a 29. 10., pak 
proběhne tradiční Výstava ovoce 
a zeleniny v Domu zahrádkářů. 
Věříme, že nás podpoříte jak 
návštěvou, tak případně svými 
výpěstky.

Celorepublikový ČSZ osla-
vuje v letošním roce 60. výročí 
svého trvání. U této příležitosti 
pořádá naše organizace dne 
7. 10. 2017 zájezd na výstaviště 
Flora Olomouc, kde proběhne 
ve dnech 5.-8. 10. Výstava ovoce, 
zeleniny a školkařských výpěst- 
ků spojená letos se samostatnou 

expozicí ČZS a mezinárodní výstavou ovoce 
Europom a podzimními zahradnickými trhy. 
Zájemci se mohou přihlásit u paní Světlušky 
Dostalíkové (tel. 734 594 156) nebo Růženy 
Holaňové (tel. 607 700 550).

Za výbor ZO ČSZ 
Ing. Petr Pelíšek

Předsedové zahrádkářských organizací P. Pelíšek a F. Broš
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Nová hrozba okrasných zahrad

ZAVÍJEČ ZIMOSTRÁZOVÝ

Pro zimostráz vždyzelený (buxus semper-
virens) neboli krušpánek je zavíječ zimostrá-
zový nejvážnější hrozba, která může vést až 
k totální likvidaci těchto mnohdy i mnohale-
tých rostlin. Proto je potřeba boj s tímto škůdce 
nepodcenit a začít s ním hned. Zavíječ zimostrá-
zový (cydalima perspectalis) je původem z vý- 
chodní Asie. Do Evropy byl zavlečen s doveze-
nými rostlinami. V současné době se šíří po naší 
republice (ve Staré Vsi jej máme už druhým 
rokem). Dospělec tohoto druhu je nevýrazný 
motýl, aktivní zejména za soumraku. Tento hmyz 
není u nás zatím dostatečně prozkoumán, ale 
předpokládá se, že zakládá každý rok až čtyři 
generace potomků a je schopen přezimovat ve 
formě kukly na stromech. Housenky zavíječe 
zimostrázového dorůstají délky až 5 cm. Právě 
ony okusují nejen listy buxusu, ale také jejich 
zelenou kůru. 

Jak poznáte napadený zimostráz?

Jde to velmi obtížně. Housenky totiž likvi-
dují keře zimostrázu zevnitř. Tím pádem si jich 
v počáteční fázi ani nevšimnete. A v době, kdy 
se housenky objeví na okraji keře, je už vnitřek 
silně napaden. A tak někdy bývá příliš pozdě na 
jakoukoliv záchranu keře. Proto je nejdůležitější 
předvídat. Jediná vhodná prevence spočívá 

v důkladném prohlížení zimostrázů uvnitř 
keře. Nejlépe, když větvičky rozhrnete a podí-
váte se dovnitř. Přítomnost zavíječe zimostrá-
zového prozradí poškozené listy, pavučinky 
(zápředky) nebo přítomnost housenek, ale také 
množství trusu připomínajícího drobné zelené 
granule. Jedinci s dobrým čichem někdy zachytí 
neobvyklý zápach, který také může varovat. 

Jak se zavíječem bojovat? 

Tento invazivní (nepůvodní) druh nemá 
u nás zatím přirozeného nepřítele. Proto jediná 
možnost obrany spočívá v chemickém, insekti-
cidním postřiku. Ten je třeba provést za vegetační 
období až čtyřikrát a v pravidelných interva-
lech. První postřik se provádí v polovině měsíce 
dubna. Druhý v měsíci červnu. Třetí v polovině 
srpna a poslední v druhé polovině září až počát-
kem října. Sám jsem koncem letošního srpna 
pozoroval kolem svých zimostrázů spoustu 
motýlků, a tak doporučuji postřik v letošním 
zářijovém termínu rozhodně nevynechat. Nej-
vhodnější je použití speciálních insekticidů 
proti žravým škůdcům. S jejich výběrem Vám rád 
poradím v místních stavebninách, kde lze tyto 
přípravky i zakoupit. 

Pavel Folta

Housenka zavíječe

Dospělec (rozpětí křídel až 4 cm)
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Ohlédnutí za Jarním touláním s Kondorem

V sobotu 8. dubna jsme pořádali už 10. roč-
ník tohoto turistického pochodu. Protože záro-
veň letos slaví naše obec své velké výročí, snažili 
jsme se i my, Kondoři, výrazně přispět naším 
tradičním pochodem k jeho oslavě. 

S přípravou jsme začali na podzim minu-
lého roku. Už tehdy se zrodila myšlenka obejít 
naším pochodem katastrální hranice obce a při-
pomenout tak našim občanům, kam až naše 
obec sahá. Zároveň tak i znovu připomenout trasu 
historické, tradiční „jizdy kole obila“, která se 
v minulosti koňmo po našich katastrálních 
hranicích každoročně konala. K tomu plánu se 
později přidala myšlenka nabídnout jednotlivá 
kontrolní stanoviště na trase pochodu všem míst- 
ním organizacím a rozdávat na nich 
jednotlivé kapitoly z historie naší 
obce. 

Za start i cíl pochodu byl tento-
krát symbolicky zvolen náš staro-
veský zámek. Od plánů bývá větši-
nou daleko k jejich realizaci. Já však 
mohu dnes konstatovat, že se nám 
podařilo, díky nadšení všech našich 
členů i podpoře obecního úřadu, 
naše sny uskutečnit. Vždyť letoš-
ního pochodu se přes sychravé po- 
časí (pršelo celou noc a přestalo až 
půl hodiny před startem) zúčastnilo 

rekordních více než 250, věřím, že spokojených 
účastníků. Chtěl bych proto těmito řádky všem, 
kteří k organizaci pochodu jakkoli přispěli, 
poděkovat. Velký dík tady patří místnímu 
organizacím – Diecéznímu středisku mládeže 

a mysliveckému spolku Odra. Jen 
tyto místní organizace od první 
výzvy projevily zájem a nakonec 
i obsadily dvě z deseti stanovišť. 
Obecní úřad nám pomohl finance- 
mi k vydání publikace „Střepy z his- 
torie 1267–2017“, kterou účastníci 
pochodu na jednotlivých stanoviš- 
tích po kapitolách sbírali. Rovněž 
mu patří dík za pomoc a vybavení 
prostorů startu a cíle na zámku.

Největší díky však patří všem 
našim členům, kteří nezištně 
a s nadšením ve svém volném čase 
pomáhali se zajištěním veškeré 

organice pochodu. Nezbývá mi, než smeknout 
před jejich invencí a nasazením, se kterým se po- 
stavili k zajištění všech stanovišť i občerstvení 
pro všechny účastníky. Dnes tak mohu konsta-
tovat, že naše „Toulání“ se díky nim všem stalo 
jedním z výrazných vrcholů letošního oslav 
výročí naší obce. Jsem totiž toho názoru, že nej- 
hodnotnější na celé akci bylo to, že ji organizo-
vali a zajišťovali mladí občané naší obce.

 Pavel Folta
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Jako každý rok tak i letos se konala OLYM-
PIÁDA MLADÝCH CHOVATELŮ, letos mezi-
národní, v termínu 2.–6. srpna Cestování pro 
nás tento rok nebylo vůbec jednoduché: absolvo-
vali jsme ve vedrech tři přestupy nejen vlakové, 
ale i autobusové, a to do západních Čech, do 
malebného městečka Horšovského 
Týna, kde jsme byli ubytováni 
v místním internátě. Soutěžili jsme 
v 12 km vzdáleném malém měs-
tečku Poběžovicích, takže jsme 
neustále cestovali a cestovali. 

Doprovodný program byl letos 
obzvlášť bohatý. Hned první večer 
jsme zhlédli nádherný renesanční 
horšovský zámek s úžasnou kni-
hovnou a strašidelným sklepem. 
Druhého dne – ve čtvrtek – obě 
naše soutěžící – Hanka a Barča 
Němcovy, soutěžily. Obě letos 
poprvé: Hanka v mladší kategorii odbornosti 
ušlechtilé kočky a Barča, ačkoliv jela již potřetí, 
tak poprvé v obávané starší kategorii odbornosti 
králíci, kde byla konkurence 11 soutěžících. 

V pátek jsme navštívili ekofarmu Rybník 
u Plzně a prohlédli jsme si hřebčín Koně Svržno. 
V sobotu jsme v „retro“ autobuse absolvovali 
poznávací výlet po chodském kraji a byli jsme 
rádi, že jsme v podvečer dojeli na večeři a slav-
nostní vyhlášení. Každý z nás dostal repre- 

zentativní bílé triko s iniciály le- 
tošního kola a netrpělivě jsme 
vyčkávali v sále hotelu Hubertus 
na vyhlášení 49. kola mezinárodní 
Olympiády mladých chovatelů. 
Děvčata Němcova opět náš okres 
Frýdek-Místek, za který soutěží, 
nezklamaly. Barča v náročné ka- 
tegorii králíkářů získala krásné 
4. místo (se ztrátou pouhých 
2,84 bodu na medailovou pozici) 
a Hanka si odvážela krásný džbá-
nek s domažlickým motivem – 
s nápisem 3. místo. 

Příští rok nás čeká 50. ročník, opět mezi-
národní, a to v Praze.

Mgr. Jana Boháčová

Olympiáda chovatelů Poběžovice 2017

Hanka a Barbora Němcovy

Cena pro medailisty – džbánek 
s domažlickým motivem
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ACK Stará Ves n. O.

SPORT

Jubilejní rok obce Stará Ves n. O. je v podání 
místní cyklistiky rovněž jubilejní. 24. červen 
2017 představuje pro staroveskou cyklistiku 
datum, kdy místní odchovanec Hynek Palička 
vyhrál titul mistra České republiky v hromad-
ném závodě jednotlivců a spolu s kolegou Vla-
dimírem Mikšaníkem tvořili závod 
společného Mistrovství České a Slo-
venské republiky, ze kterého vytěžili 
maximum. Předvedli vzorovou 
spolupráci v průběhu závodu, kdy 
Vladimír šel do úniku a pomáhal 
Hynkovi utvořit pozici pro rozho-
dující atak v závěru mistrovského 
závodu. Výsledek? Dvoučlenné za- 
stoupení domácích na startu a v cíli 
1. a 9. místo na 110 km dlouhé trati 
v okolí Žiaru nad Hronom.

Hynek si tímto výkonem vyjel 
místo v silniční reprezentaci a star-
toval na Mistrovství Evropy v silnič-
ním závodě v dánském Hermingu. 
Tento závod dokončil na 84. místě 
ze 152 startujících pouhých 17 vte-
řin za hlavní skupinou jako třetí 
nejlepší český junior.

Vladimír Mikšaník potvrdil 
svou skvělou formu také na Mist-
rovství České republiky v časovce 
jednotlivců, které se jelo rovněž 
v Žiaru nad Hronom. Umístil se v silné konku-
renci na 10. místě.

V polovině července se jelo Mistrovství 
republiky mládeže. Natálie Mikšaníková při 
svém prvním velkém startu obsadila pěkné 
šesté místo v kategorii starších žákyň. 

Nejmladší cyklisté bojovali v seriálu závodů 
horských kol s názvem Školní liga, kde v celkovém 
pořadí naše staroveská škola obsadila druhé 

místo. První byla ZŠ Komenského z Frýdlantu 
nad Ostravicí a třetí ZŠ Háj ve Slezsku. Seriálu 
pěti závodů na ostravském Landeku se účastnili 
a body do celkového hodnocení sbírali: Matouš 
Filgas, Klára Palagyiová, Jakub Sasin a Martin 
Palagyi. 

V průběhu prázdnin se k nám připojili 
noví členové. V kategorii žen je to Kateřina 
Mudříková a v kategorii starších žáků se přidali 
Jakub Havrlant a Marek Majdanics. Hynek 
Palička si svými výkony v průběhu sezóny 
zajistil angažmá v českém silničním týmu Top-
forex-Lapierre Pro Cycling Team a po dlouho-
letém působení v domácím týmu ACK Stará 
Ves n. O. mu přejeme hodně úspěchů v novém 
angažmá.

Hynek Palička – mistr ČR
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Před námi je cyklokrosová sezóna, které 
byla věnována kvalitní příprava. Do cyklokro-
sové sezóny vstoupíme s již zmíněnými posi-
lami a v reprezentaci máme dva závodníky 
v kategorii juniorů: Vladimíra Mikšaníka 
a Erika Vávru.

Tradiční cyklokrosové závody budeme 
pořádat v termínech 21. a 22. 10. 2017 v areálu 
TJ Stará Ves n. O. Zveme všechny příznivce 
cyklistiky na tyto dva závody, ve kterých se 
o přední umístění utká početné domácí zastou-
pení „pruhovaných“ cyklokrosařů. Rovněž jsou 
zváni všichni mladí zájemci o cyklistiku, kteří 
si mohou vyzkoušet zazávodit v kategorii nábor.

Aktuality z chodu oddílu naleznete na in- 
ternetových stránkách www.ackstaraves.cz. 

Karel Nepraš

1000 miles adventure

2. července byl odstartován 7. ročník závodů 
1000 mil. Protože jsem měl obrovské štěstí 
a dostal jsem se mezi 150 závodníků ze tří kon-
tinentů (Evropa, Austrálie, Amerika), kterým 
byla účast dovolena, mohl jsem poznat atmosféru 
tohoto ultramaratonu.

Tento závod nese označení „bez zabezpe-
čení“. To znamená, že každý závodník se musí 
sám postarat o to, co bude 
jíst, pít, kde bude spát a pří-
padně si opravit své kolo. 
Jede se nonstop, denně, až 
na výjimky nočních zá- 
kazů kvůli výskytu med-
vědů.

Start závodu je v nejvý- 
chodnější vesnici na Slo-
vensku s názvem Nová 
Sedlica a končí v nejzápad-
nější vesnici v Čechách – 
ve Skalné nedaleko Aše. 
Z 90 % vede trasa mimo 
civilizaci v národních par-
cích, rezervacích a chráně-

ných územích (NP Poloniny, Vihorlat, Červené 
skály, Nízké Tatry, Velká Fatra, Stražovské vrchy, 
Vsetínské vrchy, Jeseníky, Orlické hory, Krko-
noše, Jizerky a Krušné hory).

Jsou vypsány dvě trasy – 500 mil (840 km) 
a 1000 mil (1619 km). Výškově to je přes 35 km 
(4x Everest).

MČR Žiar nad Hronom – společné foto (zleva V. Mikšaník, 
H. Palička, P. Nepraš)
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Dovětek redakce – trocha statistiky letošního ultramaratonu:

 > Startovalo 152 závodníků, 9 žen a 143 mužů (140 cyklistů, 5 „koloběžkářů“, 7 chodců).

 > 79 závodníků, tj. 52 %, dorazilo do cíle 1000 mil.

 > 39 závodníků, tj. 25,7 %, skončilo v cíli 500 mil.

 > V průběhu celého závodu odstoupilo 34 závodníků, z toho 19 před CP1 u Trenčína

Po půlroční přípravě jsem se vydal na tento 
závod, aniž bych tušil, kde všude se můžu na kole 
dostat, kam ho vytáhnu, co všechno se dá sjet 
a dokonce, že se dá s kolem i plavat. Po čtyřech 
dnech neskutečné dřiny, s minimem spánku, 
jsem slovenskou část zvládnul (okolo 40. místa) 
a přejel jsem do Čech, na Vizovické vrchy, které 
se mi staly osudnými. Díra uprostřed mostku 
zarostlá trávou a pád do říčky. Odnesla to pravá 
noha. Ještě dva dny jsem se snažil dorazit aspoň 
do cíle 500 mil, kde jsem musel kvůli bolesti 
závod ukončit.

Za odměnu mi zůstaly skvělé zážitky, skvělí 
kamarádi a fantastická příroda, kterou jsme 
projížděli. 

Nakonec bych chtěl poděkovat obci Stará 
Ves n. O., že mi pomohla uhradit část startovného, 
protože náklady na tento závod jsou vysoké. Také 
bych chtěl poděkovat Martinu Přikrylovi za pří-
pravu kola na závod a všem, co mi během závodu 
fandili.

Doufám, že se na mě štěstí znovu usměje 
a budu moci se na tento závod ještě někdy vrátit, 
abych ho dokončil do vytouženého cíle 1000 mil.

Pokud někdo bude mít zájem se blíž sezná-
mit s tímto závodem, najde fotky a videa na 
internetové adrese www.1000miles.cz.

Pavel Sedláček

Národní házená na konci sezony 2016/17

MLADŠÍ ŽÁCI

1. Studénka 209:138 26 b.

2. Chropyně 214:126 25 b.

3. Stará Ves 248:155 21 b.

4. Albrechtičky 162:138 17 b.

5. Vítkovice „A“ 177:220 11 b.

6. Osek 192:241 11 b.

7. Svinov 152:165 10 b.

8. Kokory 113:252 4 b.

9. Vítkovice „B“ 59:91 3 b.

MLADŠÍ ŽAČKY

1. Chropyně 159:89 22 b.

2. Osek 218:114 21 b.

3. Svinov 172:92 19 b.

4. Stará Ves 163:125 18 b.

5. Pustějov 98:151 8 b.

6. Studénka „A“ 99:172 6 b.

7. Kokory 91:185 4 b.

8. Studénka „B“ 36:128 0 b.

Závěrečné tabulky oblastního přeboru v sezoně 2016/2017
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STARŠÍ ŽÁCI

1. Studénka 427:186 32 b.

2. Svinov 332:251 23 b.

3. Osek 290:399 12 b.

4. Stará Ves 313:377 11 b.

5. Chropyně 191:340 2 b.

STARŠÍ ŽAČKY

1. Studénka 289:138 34 b.

2. Chropyně 286:168 28 b.

3. Stará Ves 239:229 17 b.

4. Svinov 202:203 15 b.

5. Osek 185:307 4 b.

6. Kokory 43:199 2 b.

DOROSTENCI

1. Studénka 547:309 38 b.

2. Stará Ves 465:348 26 b.

3. Svinov 486:433 26 b.

4. Chropyně 428:392 18 b.

5. Osek 495:523 12 b.

6. Kokory 204:663 0 b.

DOROSTENKY

1. Chropyně 284:171 27 b.

2. Stará Ves 305:234 21 b.

3. Svinov 265:214 17 b.

4. Pustějov 324:290 15 b.

5. Osek 148:314 6 b.

6. Vítkovice 152:259 2 b.

MUŽI SK. „A“

1. Studénka „B“ 215:169 17 b.

2. Albrechtičky 197:165 17 b.

3. Stará Ves „B“ 185:227 8 b.

4. Svinov „B“ 186:222 6 b.

Závěrečné tabulky našich ligových družstev

1. LIGA ŽENY

Skupina o titul

1. Tymákov 461:285 37 b.

2. Přeštice 352:303 24 b.

3. Krčín 342:347 22 b.

4. Dobruška 357:339 21 b.

Skupina o umístění

5. Příchovice 341:300 23 b.

6. Stará Ves 253:317 16 b.

7. Hlinsko 333:374 14 b.

8. Žatec 265:439 1 b.

2. LIGA MUŽI SK. „B“

1. Veselí 407:344 35 b.

2. Studénka 384:380 29 b.

3. Draken Brno 417:360 28 b.

4. Dobruška 387:347 27 b.

5. Svinov 421:396 25 b.

6. Stará Ves 416:386 25 b.

7. KNH MS Brno 416:378 25 b.

8. Humpolec 319:372 18 b.

9. Podhorní Újezd 441:480 16 b.

10. Kokory 372:402 14 b.

11. Ostopovice 374:427 12 b.

12. Osek 345:427 8 b.
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V červnu letošního roku jsme uspořádali 
za pomoci obecního úřadu, tělovýchovné jed-
noty a základní školy dva Poháry ČR, a to 
starších žaček ve dnech 16.–18. 6. 2017 a doros-
tenců ve dnech 23.–24. 6. 2017. Oba turnaje se 
hrály za účasti našich družstev. Starší žačky 
skončily na 5. místě. Dorostenci turnaj vyhráli!!!

Nejlepší brankářkou turnaje byla zvolena 
trenéry a vedoucími jednotlivých družstev naše 
hráčka Michaela Košťálová.

PČR – STARŠÍ ŽAČKY

1. Tymákov  84:50 8 b.

2. Draken Brno 70:50 8 b.

3. Žatec 87:80 8 b.

4. Březno 50:55 3 b.

5. Stará Ves 56:63 3 b.

6. Lázně Bělohrad 25:74 0 b.

PČR – DOROSTENCI

1. Stará Ves 96:80 8 b.

2. Svinov 101:95 5 b.

3. Žatec 93:87 4 b.

4. Krčín 89:101 2 b.

5. Chropyně 69:85 1 b.

Naše sestava: Tomáš Měřva, Matěj Konečný, 
Lukáš Tomeček, Jan Pelíšek, Lukáš Palička, 
Adam Hráček, Adam Rohel, Jan Pinkava, Voj-
těch Šiller, Tomáš Urbánek, Miloš Merta, Voj-
těch Hýl, Josef Pelíšek, Adam Hyneček

Trenér: Oldřich Sýkora, asistent: Jiří Chme-
líček, vedoucí: Richard Galásek

Nejlepším brankářem turnaje byl náš odcho-
vanec Tomáš Měřva a nejlepším obráncem 
Matěj Konečný.

Dorostenci Staré Vsi – vítězové PČR
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Ani naše dorostenky nezůstaly pozadu a také 
bez porážky zvítězily na PČR v Praze-Modřa-
nech!!!

Sestava našich dorostenek: Eliška Lepková, 
Michaela Košťálová, Zuzana Višvaderová, 
Karla Adamcová, Hanka Ličková, Karolína 
Janošková, Nela Hynečková, Eliška Kolonde-

rová, Andrea Dvořáková, Radka Ličková, Denisa 
Adamcová, Karolína Kollárová

Trenér: Aleš Dostalík, asistent: Radim 
Hyneček, vedoucí: Renáta Hýlová (Andrea 
Adamcová)

Nejlepší hráčky turnaje: brankářka Eliška 
Lepková, obránkyně Hanka Ličková, útočnice 
Karolína Kollárová.

V novém soutěžním ročníku 2017/2018 
budeme mít zastoupeny opět všechny věkové 
kategorie. Ligové soutěže začaly 27. 8. 2017, 
oblastní přebor 2.–3. 9. 2017. Věříme, že ani 
v novém ročníku neztratí národní házená 
ve Staré Vsi přízeň svých fanoušků a že opět 
přijdete povzbudit svá družstva.

Za oddíl národní házené 
Rostislav Horkel st.

PČR – DOROSTENKY

1. Stará Ves 103:66 12 b.

2. Svinov 67:52  9 b.

3. Tymákov 90:56  8 b.

4. Litvinov 65:60 7 b.

5. Jihlava 55:74 4 b.

6. Modřany 28:63 2 b.

7. Spoje Praha 57:94 0 b.

Dorostenky Staré Vsi – vítězky PČR
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Z obecní matriky

Naši jubilanti:
Své významné životní jubileum oslavili a ještě oslaví naši spoluobčané:

Olga Varyšová         94 let
Anna Dvorská         80 let
Karel Petrovský         85 let
Zdenka Holaňová         94 let
Oldřich Štětka         80 let
Oldřiška Sýkorová         91 let
Božena Jarolímová         85 let

Jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a rodinnou pohodu.

Již nejsou mezi námi…
Karel Zbořil  roč. 1940
Jiří Palička   roč. 1926
Marie Rozehnalová  roč. 1928
Radomír Pavlica  roč. 1966
Ludmila Lednická  roč. 1938
Ludmila Tylečková  roč. 1943
Jan Filipec   roč. 1989
Josef Ranocha  roč. 1945
Danuše Hynečková  roč. 1953

Věnujte jim tichou vzpomínku. Bronislava Pavlosková, matrikářka

Milí Starovjáci,

kulturní komise připravuje na předvánoční 
období výstavu Dovednosti Starovjáků, která 
bude zahájena u příležitosti rozsvícení vánoč-
ního stromu 24. listopadu. 

Víme, že je mezi Vámi celá řada těch, kteří 
se ve svém volném čase věnují činnostem, 
jejichž výsledkem jsou různá výtvarná dílka 
a zajímavé předměty. Ostatně, s některými 
z Vás jsme již hovořili. Patříte-li mezi ty, o kterých 
nevíme a chtěli byste na výstavě předvést vše, 

co dokáží vytvořit Vaše šikovné ruce, rádi Vaše 
výtvory přijmeme. Dejte nám, prosím, o sobě 
vědět na adrese kultura.staraves@gmail.com 
nebo na tel. 724 955 716.

Exponáty budeme vybírat na obecním 
úřadě. 

Kulturní komise děkuje předem všem, kteří 
pomohou při přípravě výstavy.

Marcela Tylečková,
předsedkyně kulturní komise

Dovednosti Starovjáků – výzva
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Můžeme si dovolit umírat doma?

Péče o nevyléčitelně ne- 
mocného v poslední fázi 
života je možná i v domá-
cích podmínkách. Díky pod-
půrným organizacím na to 
nezůstanete sami.

Mobilní hospic Ondrá-
šek umožňuje nevyléčitelně 
nemocným dospělým i dě- 
tem umírat v kruhu svých 
blízkých, doma. Naše služby jsou pro pacienty 
zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich rodinám 
od potíží, ať už fyzických nebo psychických, které 
onemocnění v závěru života přináší. Pracujeme 
v multidisciplinárním týmu, který poskytuje 
specializovanou paliativní péči. Tým tvoří lékaři, 

sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycho-
log a duchovní. Z naší základny v Ostravě vyjíž-
díme každý den do terénu, tedy za pacienty domů. 
Všichni naši pacienti a jejich rodiny mají k dis-
pozici pohotovostní číslo, na které se dovolají 
24 hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek působí 
i na území vašeho města. Nebojte se nás kontak-
tovat.

V současné době MH Ondrášek spouští 
také kampaň s názvem DOMA., pomocí které 
chceme říci, že je možné strávit poslední chvíle 
doma a že existují služby, které vám pomohou. 
Kampaň proběhne od 9. do 15. října a více 
informací se dočtete na facebookové události 
„DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.

Ing. Jana Pastrňáková
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

KONTAKTY

 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh

tel: 725 409 411

 Více informací lze najít 

na www.mhondrasek.cz 
nebo na facebookovém profilu

Sbíráme starší čísla Staroveského zpravodaje
Prosíme naše občany, aby donesli na obecní úřad jakákoliv starší čísla zpravodajů, pro 

něž už doma nemají využití. V současné době máme archivována všechna čísla novodobého 
zpravodaje ve vázané podobě. Pro účely archivace v nevázané podobě a pro účely digitalizace 
však potřebujeme od každého čísla více kopií.

Může jít jak o novodobý zpravodaj vycházející od 90. let, tak o starší zpravodaje vychá-
zející v 60.–70. letech 20. století.

Zpravodaje prosím zanechte na obecním úřadě pro kulturní komisi.

Oznámení (výzva)
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Pozvánky
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PŘIJĎTE SI ZACVIČIT!
Nabídka je určena nejen stávajícím členům, ale i široké veřejnosti. Je určena nejen žákům školního věku, 

ale i mládeži, dětem předškolního věku a jejich rodičům a dalším zájemcům.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pro děti

   Taneční kroužek Maki a Kači pro děti od 6 do 15 let: 
úterý 17–20 hodin

Pro ženy a muže
   Volejbal: pátek 20–22 hodin
   Badminton: úterý 18,30–22 hodin
   Kruhový trénink s Adamem: pondělí 20–21 hodin, 

čtvrtek 19–20 hodin

Pro ženy
   Aerobik: pondělí 19-20 hodin
   Břišní tance: čtvrtek 17,30–18,30 hodin od 5. 10. 2017

Pro muže
   Futsal: pondělí 20–22 hodin, středa 19–21 hodin 

a čtvrtek 
   Florbal: čtvrtek 20–22 hodin a neděle 18–20 hodin
   Stolní tenis: středa 18,30–22,00 hodin

NÁRODNÍ HÁZENÁ – soutěže
muži: 2. liga  ženy: 1. liga  dorostenci: oblastní soutěž  dorostenky: oblastní soutěž  starší žáci: oblastní 

soutěž  starší žačky: oblastní soutěž  mladší žáci: oblastní soutěž  mladší žačky: oblastní soutěž

Máte-li jiný námět pro sportovní vyžití, chcete zorganizovat turnaj, máte chuť zkusit jinou volnočasovou 
aktivitu, vést kroužek nebo pronajmout halu, ozvěte se na níže uvedenou adresu.

Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, o. s., Sportovní 554, 739 23 Stará Ves n. O.
Informace podá hospodářka TJ – mobil: 731047601, e-mail: libuse.sykorova@seznam.cz

ZO ČSCH STARÁ Ves nad Ondřejnicí

pořádá

Okresní výstavu
DROBNÉHO ZVÍŘECTVADROBNÉHO ZVÍŘECTVA

V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU 7.10.2017:     8.00 - 18.00
v 15.00 setkání „mladých chovatelů“

8.10.2017:     8.00 - 14.00
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE

Kocourek Josef

VÁM NABÍZÍ

 > čištění koberců a sedacích souprav
 > půjčování stroje Kärcher
 > mytí oken

Kontakt – mobil: 606 363 300
mobil: 731 490 561

Daruji staršího psa – německého ovčáka. 
Je pohledný, zvyklý na zahradě, hodný k dětem, čipovaný.

 776 238 249

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA 
 
 

■ pro děti, studenty i dospělé 

■ v domácím prostředí zábavnou formou v malých skupinkách i individuálně  

■ příprava k maturitní zkoušce, pomaturitní studium 

■ příprava k mezinárodním zkouškám dle Společného evropského referenčního rámce – úroveň 

A1, A2, B1, B2, C1, C2 

■ výuka ve firmách s cíleným zaměřením na 

odbornou němčinu 

KONTAKT:  
Jaroslava Neklová 
K Myslivně 606 
739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 
Tel.: 776 635 869 
E-mail: j.neklova@seznam.cz  

KOM I N IC T V Í
Lukovský s. r. o.

   kontroly a čištění spal. cest
   vložkování komínů
   opravy komínů

Tel.: 602 930 888
www.kominictvi-lukovsky.cz
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Prvňáčci 
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Vernisáž výstavy KD, Starovjáček a DSM
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Sousedské odpoledne
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Staroveská pouť

Pouťové atrakce

Účastníci mše svaté – poděkování za úrodu
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Jízda traktorů – řazení u zámku

Cíl jízdy okolo obce – kostel
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Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi 
a Košatce ve 4. čtvrtletí roku 2017

DATUM AKCE MÍSTO POŘADATEL

3. 10. Zájezd Kunín, Kopřivnice Klub důchodců

4. 10. Tradiční posezení Hasičská zbrojnice Klub důchodců

6. 10.–5. 11. 
Výstava: Spolky – chovatelé, 
včelaři, rybáři, zahrádkáři, 
Jezdecký klub

Zámek výstavní síň
ZO ČSCH, Svaz včel, 
MO ČRS, ZO ČZS, 
Jezd. klub

7. 10. Zájezd Olomouc ZO ČZS

7.–8. 10. Okresní výstava drobného 
zvířectva Monoblok ZO ČSCH

14. 10. Rybářská soutěž Brušperk koupaliště MO ČRS

14. 10. Taneční 1. prodloužená lekce Hala TJ TJ

21.–22. 10. Staroveský cyklokros Areál nad halou TJ ACK Stará Ves

28.–29. 10. Výstava ovoce a zeleniny Dům zahrádkářů ZO ČZS 

říjen Vítání podzimu Základní škola ZŠ a MŠ Stará Ves

4. 11. Podzimní slavnost Hala TJ LSPT Ondřejnica

8. 11. Martinská zábava Hasičská zbrojnice Klub důchodců

24. 11. Rozsvícení vánočního stromu Zámek, 
kostel sv. Jana Křtitele KK, farnost St. Ves

24. 11.–17. 12. Výstava – Dovednosti Starovjáků Zámek výstavní síň KK

25. 11. Taneční 2. prodloužená lekce Hala TJ TJ

6. 12. Mikulášská zábava Hasičská zbrojnice Klub důchodců

10. 12. Adventní koncert Kostel sv. Jana Křtitele KK, farnost Stará Ves

28. 12. Rozloučení se starým rokem Hasičská zbrojnice Klub důchodců

31. 12. Ohňostroj Keltik

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 900 kusů. Uzávěrka příštího čísla je 2. 12. 2017.
Příspěvky zasílejte na email kultura.staraves@gmail.com. Placenou inzerci přijímá obecní úřad. 
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