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Vážení spoluobčané,

slavnostním rozsvícením vánočního stromu 
před zámkem vstupujeme do období, které je ob-
vykle charakterizováno jako čas klidu a pohody, 
jako období hodnocení a  zároveň plánování. 
Nutno však podotknout, že když si pustíme 
televizi, tak na nás dýchne ona „blbá“ nálada, 
která nám bere poslední zbytky optimismu. 
Proto vás vyzývám, abyste přeladili na pozitiv-
nější notu. Svátky si užijte, těšte se z maličkostí 
a dělejte radost sobě i druhým.

Do nového roku 2013 vám přeji úspěšný 
vstup, hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody. 
Zároveň bych chtěl vám všem poděkovat za 
spolupráci při tvoření místa, kde je radost byd-
let a prožívat náš život. Jaké si to totiž uděláme, 
takové to budeme mít.

Ještě jednou vám přeji hodně štěstí a úspěš-
ný vstup do nového roku.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

• „Jelikož dětí ve zdejší škole stále přibývalo, 
bylo nutno rozšířiti školu o další učírny. 
Obecní zastupitelstvo se dne 28. ledna 1890 
jednomyslně usneslo, přestaviti „obecní 
sýpku“ č. p. 202 na druhou školní budovu 
o 2 třídách a 2 bytech pro mladší učitele. 
Sýpku na školu přestavěl podnikatel sta-
veb Jan Matula z Rychaltic. Potřebné místo 
ku přístavbě a na zahrádku daroval zdar-
ma místní velkostatek hraběte Podstatský 
Lichtenstein. Škola odevzdána svému účelu 
27. listopadu 1892 za starosty obce a před-
sedy místní školní rady Josefa Sýkory, rolní-
ka z čísla 40. Již toho času ozývaly se mocné 
hlasy, aby sýpka neupravována na školu, 
nýbrž, aby na horním konci druhá škola 
postavena byla. Z důvodů úsporných se tak 
nestalo. Sýpka tato vzala původ v druhé po-
lovici 18. století….“ Zajímavost: sýpka byla 
r. 1864 převedena na kontribuční záložnu 
a stala se obecním majetkem, protož ji teh-
dejší správa obce ve svých zápisech vedla 
jako „obecní sýpka“ místo „obilní sýpka“.

• „Na valné hromadě 4. ledna 1931 družstvo 
(pozn. – Dělnické družstvo pro autobuso-
vou dopravu ve Staré Vsi n. O.) ustaveno. 
Zvoleni: předsedou Jindřich Tyleček, dom-
kář č. 56, místopředsedou Alois Hýl č. 70, 
jednatelem Vojtěch Chvostek, strojník 
č. 249, pokladníkem Josef Fabián, domkář 
č. 251 a hospodářem Alois Krupa, dělník. 

Jízdné obnášelo týdně 21 Kč. Postupně 
přihlášeni 104 členové. Rok 1931 byl až 
do podzimu příznivý pro družstvo, avšak 
v měsících zimních dolehla na zdejší kraj 
osudná hospodářská krize. Dělnictvo zkra-
cováno na výdělku a družstvo na příjmech. 
Z 18.000 dělníků ve Vítkovících zaměstna-
ných pracovalo v roce 1932 pouze 7.500. 
Obraz tento odráží se i v družstvu. Mnoho 
dělníků, z důvodů úsporných, začalo opět 
používat kol (byciklů).“

• „1. listopadu 1932 otevřen v obci v obecní 
budově číslo 202 nový poštovní úřad, který 
nese název Stará Ves nad Ondřejnicí. Týž 
den zrušena poštovna ve zdejší obci. Aby 
obec poštovní úřad docílila, zavázala se 
poštovnímu eráru hraditi po 10 let věcný 
náklad poštovního úřadu a rovněž zakoupi-
ti pro úřadovnu veškerý inventář.“

• R. 1952 - „Na návrh kulturního referenta 
s. Arn. Neuwirta byl upozorněn zemský 
památkový úřad v Brně na chátrání vzácné 
stavitelské a historické památky v obci – 
zámek. Odborníci, již zde byli příslušnými 
úřady vysláni, zjistili krásné fresky na vněj-
ších zdech a mnoho jiných vzácností. Bylo 
rozhodnuto zámek opravit a také ihned za-
počaly přípravné práce.“

Mgr. Jaromír Chvostek

Úvodní slovo

Bývávaly časy...
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři. 

V tomto předvánočním čísle zpravodaje 
bychom vám rádi představili novou rubriku 
s názvem Fotohistorie. Cílem této rubriky bude 
pravidelně uveřejňovat zajímavé fotografi e ze 
Staré Vsi nad Ondřejnicí, případně z okolí a se-
znamovat vás tak s historií naší obce touto vi-
zuální formou.

Na první místo určitě patří, a to nejen svým 
číslem popisným, staroveský zámek. Zámek 
nechal vybudovat Jaroš Syrakovský v  letech 
1565-1570, snad na místě původní středověké 
tvrze. Zámek si zažil svá lepší i horší období. 
Na přelomu 17. a 18. století jej postihl dvakrát 
požár. Poškozená sgrafi tová výzdoba byla při 
opravách překryta omítkou a věž završena ci-
bulovou bání.

Na první fotografi i z dobové pohlednice1  
můžeme vidět zámek s cibulovou věží z doby 
před 2. světovou válkou. Zámek byl oplocen 
dřevěným plotem s cihlovou zídkou, která vy-
držela až do přelomu 20. a 21. století. V popředí 
před křižovatkou je zábradlí, kde pod cestou 
procházel mlýnský náhon k mlýnu na levé 
straně. Vidět je pouze část budovy Hynečkova 
hostince.

Na druhé fotografi i2  z roku 1945 se nachází 
zámek z doby po 2. světové válce. Věž zámku 
byla zničena 1. května 1945 během osvobozova-
cích bojů. Poškozena byla i střecha, utrpěl také 
interiér a oplocení zámku.

Na jaře r. 1953 se započalo s opravou zám-
ku. Rok předtím byly pod omítkou „znovuob-
jeveny“ krásné fresky a sgrafi ta. Na poslední 
fotografi i3  (asi ze 70. let 20. století) je zámek 
takřka ve své současné podobně. Od počátku 
oprav roku 1953 proběhly ještě dva restaurá-
torské zásahy. Rovněž byly provedeny stavební 
úpravy interiéru (přízemí a sklepů) a úpravy 
zámeckého parku.

Fotohistorie

1 Soukromý archiv Michala Janoška
2 SOkA Frýdek-Místek, školní kronika
3 Soukromý archiv Michal Janoška
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• RO schválila udělení licence k provozování 
dopravy na lince 910 333 Ostrava – Mošnov 
pro fi rmu Veolia Transport Morava a.s.

• RO posoudila žádost občanů na výstavbu 
chodníku na ulici Proskovická – prodlouže-
ní chodníku o cca 100 m směr Proskovice. 
Na návrh stavební komise s ohledem na plán 
investic a nedostatek fi nancí proběhne reali-
zace v horizontu 2-3 let.

• RO schválila nouzovou úpravu účelové ko-
munikace ulice Na Vrbanisku (cyklotrasa 
Košatka – Proskovice) za cenu do 115 tis. Kč.

• RO pověřila starostu uzavřením dodatku ke 
smlouvě na stavbu „Úprava křižovatky silni-
ce I/58 x III/48615“. Řeší kolaudační poža-
davek stavebního úřadu na zajištění zábradlí 
v délce cca 85 m, náklad cca 160 tis. Kč.

• RO schválila v souladu s usnesením soudu 
ve F-M přijetí dědictví (nepatrný majetek) 
po Aloisi Matějovi na úhradu nákladů spo-
jených s pohřbem.

• RO schválila přijetí účelové dotace na výda-
je k volbám do zastupitelstev krajů ve výši 
74.640,00 Kč.

• RO doporučila ZO zamítnout žádost Povodí 
Odry, s. p., ve věci vypořádání záboru po-
zemků po ukončení stavby (návrh na snížení 
ceny vykupovaných pozemků) a doporučila 
směnit pozemky na Horním konci.

• RO schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu MSK v rámci „Programu 
na zvýšení absorpční kapacity“ na spolu-
fi nancování nákladů projektu „Ozelenění 
obce Stará Ves n. O.“

• RO schválila žádost fy Green Gas DPB, a. s., 
Paskov o prodloužení platnosti rozhodnu-
tí MŽP ČR ze dne 20. 12. 2006 o stanovení 
průzkumného území Příbor – sever.

• RO schválila přijetí dotace z rozpočtu MSK 
na zabezpečení akceschopnosti jednotky 
SDH ve výši 12.300,- Kč.

• RO schválila realizaci kanalizačních přípo-
jek pošta (82.320,- Kč) a hasičárna Stará Ves 
(38.280,- Kč) fi rmou Jan Slabý, Brušperk.

• RO zamítla návrh na zajištění oprav MK ulice 
prodloužená Mlýnská a Nad Pekárnou (na-
bídka fy SKANSKA a.s. v hodnotě cca 250 tis.
Kč) v souvislosti s napjatým rozpočtem.

• RO se seznámila s otevřeným dopisem obča-
nů, ve kterém upozorňují na nevyhovující stav 
dětského hřiště v parku u TJ a žádají realizaci 
výstavby dětského hřiště v zámeckém parku. 
RO pověřila starostu zasláním odpovědi.

• RO vyjádřila souhlas s rekonstrukcí plyno-
vodu Přemyšov - Rychaltice na parcele PK 
1851 ve vlastnictví obce.

• RO schválila dodatek ke smlouvě o poskyt-
nutí dotace pro projekt „ZŠ a MŠ Stará Ves 
– modernizace zázemí pro vzdělávání“ (pro-
dloužení dokončení do 31. 12. 2012, zajištění 

Zpravodajství ze zámku

Zámkem ovšem výčet možných témat ne-
končí. Rádi bychom se zaměřili také na méně 
známé objekty, ale možná i o to zajímavější.

Plánujeme otisknout fotografi e na tato témata:
-  objekty (kostel, škola, zámek, sokolovna, ha-

sičárna)
-  stará řemesla, případně povolání v obci (ko-

vář, truhlář, statkář, kočí, pekař a další) spolu 
s jejich zázemím (statky, dílny atd.)

-  scenérie (celkový pohled na Starou Ves a jed-
notlivé části)

-  události (slavnosti, vystoupení, sportovní zá-
pasy)

-  významné osobnosti (starostové, faráři, vý-
znamní občané)

Touto cestou bychom rádi oslovili i vás, naše 
občany, s žádostí o pomoc. Pokud máte schova-
nou nějakou zajímavou fotografi i, kresbu, plán, 
případně předmět, který by stál za vyfocení, moc 
rádi vaši podporu v tomto ohledu uvítáme. Cen-
né jsou také jakékoliv společné fotografi e. Přispět 
můžete jak zapůjčením fotografi í, kdy vám je po 
naskenování vrátíme, tak darováním fotografi í 
do sbírky obecního archivu. Vítané jsou samo-
zřejmě i komentáře k již otisknutým fotografi ím.

Mgr. Michal Janošek, Ph.D.

Kontakt:  Michal Janošek, 
 tel.: 777 81 55 69, 
 email.: michal.janosek@gmail.com
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poradenství a administrace stavebního po-
volení s fi rmou ing. Zdeněk Štefek).

• RO pověřila starostu zajištěním poradenské 
činnosti projektu „Stabilizace sesuvu“ s fi r-
mou Mgr. Ing. M. Kačírek, PhD. – ekono-
mické a organizační poradenství.

• RO rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku 
„Svoz odpadů z obce Stará Ves n. O.“ a sou-
hlasí s uzavřením mandátní smlouvy s ing. I. 
Jurečkovou, Opava na realizaci VZ.

• RO vzala na vědomí, že vítězi VŘ v rámci 
nákupního systému obcí SMOPO na r. 2013 
jsou fi rmy CENTROPOL a.s. (dodávka 
el. energie), Pragoplyn a. s. (zemní plyn).

• RO rozhodla s ohledem na nedokončené fi -
nancování projektů ze SFŽP odložit opravu 
komunikací ulic Mlýnská a Nad Pekárnou 
na I. pololetí r. 2013.

• ZO schválilo prodej pozemků o výměře 
6.466 m2 za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem fi rmě Povodí Odry, s. p., Ostrava. 
Prodej souvisí s majetkoprávním vypořádá-
ním po stavbě „Úprava Ondřejnice, Stará Ves 
n. O.“, km 2,300 – 6,500.

• ZO se seznámilo s dopisem rodičů staro-
veských dětí s upozorněním, že v obci není 
vhodné dětské hřiště. Pro příští rok bude ná-
vrh této stavby zařazen do plánu akci, obec 
se pokusí získat na stavbu dotaci.

• RO schválila na základě kalkulací dle plat-
ných předpisů cenu stočného pro rok 2013 
na 30,44 Kč/m3 bez DPH.

• ZO schválilo vyhlášku č. 1/2012 o místním 
poplatku za nakládání s komunálním odpa-
dem, výše poplatku je stanovena na 660 Kč/
osobu/rok.                    Mgr. Jaromír Chvostek

S účinnosti od 1. července 2012 nabyla 
účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb. o míst-
ních poplatcích, a tím byla dána možnost úpra-
vy obecně závazné vyhlášky týkající se místní-
ho poplatku za komunální odpad. Stejně jako 
v předchozích letech je sazba poplatku složena 
ze dvou částí, a to z pevné částky 250,- Kč/oso-
bu a částky až do výše 750,- Kč stanovené na zá-
kladě skutečných nákladů, které obec vynaloží 
na odvoz komunálního odpadu a jeho likvidaci 
v předchozím roce. Maximální celková výše to-
hoto poplatku tedy může být až 1.000,- Kč na 
osobu za jeden kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2011 (celkové 
náklady r. 2012 zatím nejsou známé) na sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu (jed-
ná se o popelnice od domů) činily 1.491.470,- 
Kč. Při rozúčtování činí náklady na občana cca 
565,- Kč, tzn., že po připočtení druhého dílu 

poplatku ve výši 250,- Kč může obec Stará Ves 
n. O. vyhláškou stanovit místní poplatek až 
815,- Kč. Stanovení výše poplatku bylo před-
mětem jednání zastupitelstva obce 10. 12. 2012.

Z výše uvedeného je zřejmé, že se vyplatí 
ještě intenzivnější třídění odpadů. Čím více se 
vytřídí, tím méně odpadů se uloží na skládku. 
Za uložení odpadů na skládku se platí poplatek 
za uložení, který se bude podle zákona rok od 
roku zvyšovat, neboť je žádoucí skládkování 
maximálně omezovat. Proto musí být snahou 
každého poplatníka, občana, aby co nejvíce 
komunálního odpadu roztřídil do určených 
kontejnerů rozmístěných po obci a naopak do 
sběrných nádob na zbytkový komunální odpad 
(popelnic u domů) odložil co nejméně.

Pro úplnost uvádím celkové vyhodno-
cení nákladů na likvidaci KO za rok 2011.

Nakládání s komunálním odpadem v obci

Plánovaný výběr – 2.630 občanů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.262.400,- Kč
Vybráno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.167.632,- Kč
Náklady na netříděný odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.491.470,- Kč
Náklady na likvidaci ostatního odpadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572.071,- Kč
Celkové náklady na likvidaci KO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.063.541,- Kč
Po odečtu 246.514,- za tříděný odpad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.817.027,- Kč
Ztráta (dotace obce)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649.395,- Kč

Slavoj Palička, předseda komise ŽP
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S posledním dnem listopadu byl ukončen 
další z projektů, ve kterých se prohlubovala 
spolupráce mezi naší obcí a partnerskou slo-
venskou obcí Raková. Základní body programu 
tvořil výměnný pobyt dětí s návštěvou zajíma-
vých míst krajů na obou stranách hranice, své 
50. narozeniny oslavili ve společnosti sloven-
ských přátel naši zahrádkáři.

Poslední dvě akce patřily rybářům. Ti se do 
spolupráce zapojili organizací rybářských zá-
vodů pro mládež spojenou s prohlídkou staro-
veských rybochovných zařízení, na osm desítek 
účastníků měla říjnová soutěž pro rybáře bez 

rozdílu věku. Obou se zúčastnili zástupci part-
nerské organizace z Rakové. Na zdárném prů-
běhu obou úspěšných akcí mělo největší podíl 
vedení rybářské organizace v čele s předsedou 
Mgr. Vladimírem Pavloskem, kterému patří 
velké poděkování.

Bližší informace a fotografi e najdete na 
stránkách obce www.staraves.cz

Tento projekt je spolufi nancován Evrop-
skou unií z prostředků Fondu mikroprojektů 
spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Mgr. Jaromír Chvostek

Slogan oblíbeného hitu skupiny Katapult, 
starý bezmála 30 let, vystihuje starost mladých 
rodičů, jak ji vyjádřili ve svém dopisu vedení 
obce. Obsahem dopisu, rozeslaného zastupite-
lům a projednaného Radou obce, je upozornění, 

že v obci není žádné vhodné dětské hřiště. Jaký je 
tedy současný stav?

V obci máme dvě plochy, určené těm nejmen-
ším. Jednak plochu v areálu u hřiště TJ (starou 
asi 5 let), jednak zahrádku pro MŠ nad zámkem.

Dne 14. 11. 2012 předala ing. D. Jančáková 
vedení obce výzvu k okamžitému řešení bez-
pečnosti na místní komunikaci U Vody, kterou 
spolupodepsalo více než 600 našich občanů. 
Jako základní požadavek bylo prezentováno 
osazení ochranného zábradlí kolem řeky, dále 
stavební dokončení ulice Sportovní, která by 
sloužila jako alternativa pro místní dopravu 
z Horního konce, a případné znovuobnovení 
Červené lávky. Na jednání starosta obce při-
slíbil, že obec v příštím roce dokončí fi nální 
povrch ul. Sportovní (odhadované náklady cca 
800 tis. Kč). Červená lávka je sice v dlouhodo-
bých plánech, ale její realizace určitě nebude 
v horizontu 2 let, a to hlavně z fi nančních důvo-
dů (odhadovaný náklad cca 1,5 mil. Kč).

Co se týká instalace ochranných prvků 
kolem řeky, byla oslovena odborná projekční 
fi rma Dopravoprojekt s žádostí o zpracování 
návrhu zabezpečení. Návrh bude následně pro-
jednán se správcem vodního toku, tj. Povodím 
Odry, s.p. Již předběžné odhady nákladů jsou 
v řádu statisíců korun, a tak bude muset obec 
zarezervovat v připravovaném rozpočtu na rok 
2013 příslušnou částku. Realizace tohoto opat-
ření je reálná v jarních měsících příštího roku. 
Na setkání bylo dohodnuto, že o postupu obce 
budou občané informováni prostřednictvím 
zpravodaje a webových stránek.

Ing. Dalibor Dvořák

Projekt Rozumíme si… skončil

Co děti, mají si kde hrát?

Výzva občanů k řešení bezpečnosti
na místní komunikaci U Vody
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     Areál TJ – problémem tohoto místa jsou 
občasné „nevítané návštěvy“ dospívajících, 
jednak skromnější výběr herních prvků. Obec 
má pro tuto lokalitu zpracovaný projekt, který 
počítá s modelováním terénu a stavbou no-
vých, moderních a zajímavých prvků. V letech 
2010 a 2011 byla podána žádost o grant Nada-
ce ČEZ – Oranžové hřiště, který by investici ve 
výši asi 1 mil Kč pomohl fi nancovat. Bohužel 
jsme byli dvakrát odmítnuti. Proběhla proto 
revize a nutná údržba s odstraněním nedostat-
ků technického charakteru.

Areál MŠ – po konzultaci s vedením MŠ 
byl konstatován fakt, že hřiště zastarává a ne-
stačí rostoucímu počtu dětí. Samy děti si na-
malovaly svou představu, jak by hřiště mohlo 
vypadat, s projektem jsme se počátkem r. 2012 
ucházeli o dotaci v rámci Ministerstva pro 
místní rozvoj. Bohužel ani tentokrát jsme ne-

byli úspěšní. Rada obce dostala doporučení, 
aby byl projekt zařazen do plánu investic na 
rok 2013.

Co říct závěrem? Stejně jako v jiných pří-
padech, i zde platí: Dovolit si můžeme jen to, 
na co v daný okamžik máme. Asi by to přesto 
chtělo trochu optimismu. I v následujícím roce 
se obec pokusí získat peníze z jiných zdrojů 
a musíme věřit, že tentokrát budou naše snahy 
úspěšné. Bude obnovena žádost k MMR, uka-
zuje se cesta získat i „něco navíc“ pro výstavbu 
nového prostoru na nádvoří za budovou ško-
ly, kterého by mohla využívat školní družina 
i školkáčci z hlavní budovy.

Věřme, že Olda Říha bude moci už během 
letoška dopsat nějakou novou sloku svojí pís-
ničky s kladnou odpovědí.

Mgr. Jaromír Chvostek

Vážení přátelé,

chtěl bych v tomto adventním čase připome-
nout některé události uplynulých měsíců. Školní 
rok jsme zahájili s 227 žáky ZŠ a maximálním 
počtem 90 dětí v MŠ. Jen na okraj - do MŠ 
jsme přijali i děti mladší tří let, abychom oprav-
du v  maximu uspokojili potřeby staroveských 
maminek. A teď už ty události. Do konce října 
úspěšně doběhla rekonstrukce staré školy. Nová 
střecha, ta je vidět, vstup do MŠ a rekonstruo-
vané a nově vybavené prostory školní družiny 
znají ti, kteří zde mají děti. Co už vidět není, jsou 
opravená kanalizace, podřezané a hydroizola-
cí opatřené základy staré školy. A samozřejmě 
opravené omítky a  malby sklepních prostor. 
Scházejí už jen okolní terénní úpravy.

V podzimních měsících už proběhla řada 
akcí, sportovních, vědomostních, kulturně 
společenských. Vyzdvihnu některé: Spoluúčast 
na výstavě ovoce, na výstavě chovatelů. Velmi 
úspěšné s hojnou účastí rodičů a prarodičů 
bylo Dýňobraní a Halloween. Děkujeme panu 
Petrošovi (už několikátý rok) za darování dýní.  
Při sběru starého papíru jsme zatím historicky 
dosáhli největšího výkonu s 6.530 kg! A násle-
dovalo rozsvěcení vánočního stromu a vánoční 

jarmark. Zde už zima o sobě dávala vědět a přes 
chladné počasí byla účast bohatá. Děkuji celé-
mu našemu týmu ZŠ a MŠ za přípravu výrob-
ků, a byly tam opravdu věci nevídané. Také se 
spousta výrobků prodala a penízky poslouží na 
letošní režijní náklady a na nákup materiálu na 
jarmark příští. Atmosféra byla úchvatná a ra-
dost zářila z očí všech přítomných. Děkuji paní 
učitelce Klimešové a sboru za krásné navození 
vánoční nálady.

Za námi je mikulášské rejdění v ZŠ a MŠ, 
jehož se zodpovědně a tradičně ujaly 9. roční-
ky pod vedením svých třídních Jany Paličkové 
a Jaromíra Chvostka. Mateřinky připravily pro 
rodiče svých dětí dvě krásná mikulášská odpo-
ledne s vystoupením a nadílkou. Pokoušíme se 
znovu získat účast v mezinárodním projektu 
Comenius. Naši vedoucí redaktoři, zást. řed. 
Kunzová a p. uč. Chvostek a 3 žákovští redak-
toři školního časopisu Dušanovy zápisky se 
v  Brně zúčastnili fi nále ČR soutěže školních 
časopisů. Přivezli si krásné 3. místo a zároveň 
jim zde byly předány diplomy za 3 první místa 
v různých kategoriích soutěže v Moravskoslez-
ském kraji. A spějeme k Vánocům. Ale před tím 
ještě pro sebe a veřejnost provedeme adventní 
koncerty. První ve středu 19. 12. dopoledne 

Zprávy ze staroveské školy



www.staraves.cz

7

Po dvou měsících prázdnin a klidu jsme 
se v září opět sešli na našem tradičním pose-
zení. Povyprávěli jsme si o našich letních zá-
žitcích, předali kytičky všem jubilantům na-
rozeným v  srpnu a září a také si připomněli, 
co nás ještě čeká do konce letošního roku. Na 
říjnovém posezení jsme si vyslechli povídání 
o Číně, jak ji neznáme, doplněné bohatou fo-
todokumentací. Návštěva známé operety Pol-
ská krev v ostravském divadle mnohým určitě 
zpříjemnila jeden z dlouhých říjnových veče-
rů. Také tancechtiví příznivci klubu se dočkali 
taneční zábavy. Konala se v předvečer svátku 
sv. Martina. Ukázky latinskoamerických tanců 
mladých tanečníků z Tanečního klubu Trend 
ze Staré Bělé vylákaly nejednoho z účastníků 
zábavy na taneční parket. Do tanečního reje 

byl vtažen i náš nejstarší člen Pepík Palička, 
který v listopadu oslavil své významné životní 
jubileum. Přejeme mu, ať mu jeho zdravý elán 
vydrží do sta let.

Prosinec je čas svátků, radovánek i dárků. 
Také v Klubu důchodců se nadělovalo. Opět 
mezi nás přišli Mikuláš, čert i anděl a dárků 
přinesli plný koš. Další oblíbenou akcí, která se 
již stala pravidlem, je loučení se starým rokem. 
Někteří nedočkavci by rádi věděli, jakou zába-
vu na Silvestra připravujeme. Neprozradíme. 
Přijďte v pátek 28. prosince do hasičské zbroj-
nice, nebudete litovat.

Přeji vám všem hezké prožití svátečních 
dnů. Věřím, že i v novém roce se budeme rádi 
společně scházet.

Irena Polášková

Ze života Klubu důchodců

pro MŠ a I. st. ZŠ. Další dva, ve čtvrtek 20. 12. 
v 10.30 a 16.15 hod., už budou společné s učiteli 
a žáky naší slovenské partnerské školy z Rakové. 
Přátelé objevili penízky z Visegrádských fondů 
a  rozhodnutí bylo jednoznačné – jedeme do 
Staré Vsi. Už se zase na sebe těšíme, připraví-
me tzv. dílny, kde si naši žáci společně zahra-
jí, zatancují, pokusí se o nějaké nové techniky. 
Společně si uděláme radost na adventních kon-

certech. A opět je důvod k poděkování učitelům 
a žákům a obecním úřadům spřátelených obcí, 
učitelům ZUŠ a panu faráři za přípravu, pomoc, 
dobrou spolupráci a krásné vztahy.

Všem vám přeji nádherné, šťastné a vese-
lé svátky vánoční a v roce 2013 pevné zdraví 
a spokojenost.

Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

Rok 2012 byl v dětské organizaci Kondor 
vskutku nabitý po stránce konaných akcí. Za 
zmínku stojí připomenout ty nejdůležitější, 
jako jsou hlavně letní dětské tábory, které se 
konají v průběhu letních prázdnin u Podhradí 
u Vítkova. Uskutečnilo se také již tradiční Tou-
lání s Kondorem a celým rokem nás provázely 
„Tapovy zájezdy“.

A copak chystáme na další rok? Nejbližší 
akci bude Kinderpárty, která se uskuteční za-
čátkem března. Poté následuje zábava s názvem 
„Děti patří do lesa“, která proběhne 23. 3. 2012 
v  Sokolovně ve Staré Vsi. Na konci března se 
opět budeme toulat s Kondorem a v průběhu 

května uspořádáme Škvaření vaječiny. Pochopi-
telně se rozběhnou i zájezdy. Vyvrcholením bu-
dou opět letní dětské tábory, které proběhnou 
v těchto termínech: I. turnus od 29. 6. do 13. 7., 
II. turnus od 13. 7. do 28. 7. a III. turnus od 2. 8. 
do 17. 8.

Přes celý rok funguje oddíl Svišťata. Har-
monogramy akcí a další informace o sku-
pině naleznete na internetových stránkách
www.kondorsv.com, nebo si nás můžete najít na 
facebooku: Kondor Stará Ves n. O.

Václav Hovorka

Co se událo v KONDORU Stará Ves, 
co nás čeká v r. 2013?
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Turnaj starých gard – bronzová medaile

Florbalový turnaj 25. listopadu

Florbal – mladší žáci

Chovatelská výstava
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Nově vybavená školní družina v ZŠ

35 let souboru Ondřejnica – koncert v Brušperku

Mladí házenkáři v ZOO Ostrava

Vítání občánků – 21. říjen Zrestaurovaný boční oltář v kostele 
sv. Jana Křtitele
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Již několik let probíhá v naší obci výsta-
va drobného zvířectva v bývalém vojenském 
areálu. Letos, o víkendu 20.- 21. října, navští-
vilo monoblok zhruba 200 platících návštěv-
níků (starších 18 let), kteří zhlédli 220 králíků, 
38 klecí drůbeže a 50 kusů holubů.

Samotné výstavě předcházelo páteční po-
suzování zvířat, při kterém probíhala návštěva 
žáků z místní školky a školy.

Výstavu zpestřily kozy kamerunské od 
manželů Tylečkových, několikadenní kuřátka 
křepelky japonské p. Kanclíře z Nové Bělé, an-
dulky, hrdličky a činčila jihoamerická. V sobotu 

odpoledne měli nejmladší návštěvníci možnost 
si zahrát hry, tentokrát v soutěžích tématicky 
zaměřených na zvířata s názvem Z pohádky do 
pohádky... 

Po nedělním obědě pan starosta 
Ing.  D.  Dvořák při slavnostním ukončení vý-
stavy předal čestné ceny (24 ks) a poháry pro 
šampión výstavy (drůbež a králík).

ZO ČSCH Stará Ves n. O. děkuje obecnímu 
úřadu za spolupráci při realizaci výstavy!

Mgr. Jana Paličková

Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí, člověk 
se ani nenaděje a máme tady opět konec roku. 
Dovolte mi tedy prosím, abych vám ve zkratce, 
milí spoluobčané Staré Vsi a Košatky, přiblížila, 
co naše organizace v tomto roce stihla zorgani-
zovat.

Od 3. 4. do 29. 11. proběhlo 10 repríz diva-
delního představení pohádky Šípková Růženka, 
a to pro děti základních škol, důchodce nebo při 
obecních slavnostech. Velmi podařené byly ple-
sy – sokolský a maškarní. Dobře jsme se pobavili 
u táboráku, na výletě na Hukvaldy, při grilovací 
Zumbapárty, na Drakiádě, 15. 9. se vyvedl Ko-
šatecký Otoman, zpestřením byla návštěva di-
vadelního představení „Holé dupy“ v Divadle 
J. Myrona v Ostravě.

Naše organizace získala v červnu letošního 
roku minigrant společnosti Arcerol Mittal na 
podporu činnosti našeho divadélka. Slavnostní-
ho předání šeku ve výši 5.000,-, které proběhlo 
v Ostravě za účasti zástupců společnosti Arcelor 
Mittal, se zúčastnila režisérka divadélka p. Ivana 
Chmelíčková a Jiří Maralík. Z obdržených fi -
nančních prostředků budou fi nancovány nákla-
dy související s realizací divadelních představení.

Jak je patrné z předešlého seznamu, máme 
pořád napilno. Každá akce si žádá pečlivou pří-
pravu a vysoké nasazení všech členů výboru 
i ostatních dobrovolníků, kterým tímto vyjadřuji 
upřímné poděkování za spolupráci. Zvlášť chci 

poděkovat p. Ivaně Chmelíčkové a Yvoně Kor-
pasové za obětavé nasazení při přípravě a  pre-
zentaci pohádky, která ukrojí spoustu volného 
času a mnohdy je těžkou zkouškou trpělivosti. 
Poděkování patří i dalším členům našeho di-
vadelního souboru, a to jmenovitě Radovanu 
Ličkovi, Jiřímu Maralíkovi, Jiřímu Chmelíčkovi 
a dalším, kteří třebas jen malým dílem přispěli 
svou pomocí.

Prezentace pohádky však není naší jedinou 
činností, jak se může na první pohled zdát. Stále 
probíhá dvakrát týdně cvičení zumby, v pondělky 
se můžete protáhnout na hodinách aerobiku. Vol-
nočasový areál během letní sezony opravdu neza-
hálí a i v zimě je hojně využíván TJ Petřvald k tré-
ninkům oddílu kopané. Proběhlo několik brigád 
zaměřených na úklid a údržbu areálu. U nás to 
zkrátka žije. V prosinci nás ještě čeká Mikulášská 
obchůzka a výroba vánočních dekorací.

Za celý výbor TJ Sokol Košatka vám, milí 
spoluobčané, přeji krásné prožití svátků vánoč-
ních a v novém roce 2013 ať vás provází štěstí.

Akce plánované v příštím roce:
9. 2. 2013  sokolský ples
16. 3. 2013  maškarní ples
30. 4. 2013  táborák
1. 5. 2013  cyklovýlet
1. 6. 2013  dětský den

Renáta Foltová

Výstava drobného zvířectva 2012

Činnost TJ Sokol Košatka v r. 2012
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Žalmy z písma jsou zpěvy, chvály, díky, či 
prosebné volání. V žalmu 51 slyšíme: „Zbav mě 
mého hříchu, očisť mě yzopem a budu čistý, umyj 
mě, budu bělejší než sníh.“

Sv. Martin nám sněhovou nadílku nadělil 
14 dní před jeho oslavou. Jaká bude zima, ví jen 
Bůh. O čem to žalmista mluví? O našem nitru, 
o našem srdci, jaké je. Když padají vločky sně-
hu, je to něco krásného, bílého. Úžasné tvary 
zdobí přírodu a tvoří se nádherné obrazy.

Rád jezdím na lyžích a pozorují lidi, jak do-
vádějí, skáčou, často rádi jezdí na volných sva-
zích. Pocit otevřenosti, nikým nekomendován 
a můžou jet, kam chtějí. Pohled na sníh je krás-
ný, když jej rozpustíte, zjistíte, že má i kousky 
prachu a černoty. I v našem životě jsou chvíle 
radostné, krásné, přijde i těžkost, pád, špína. 
Občas i člověk řekne: „Nejsem k ničemu, nic ne-
umím, nic se mi nedaří.“

Jde pouze o naše chvilkové poblouznění. 
Bůh nás jednou provždy obmyl křestní vodou, 
abychom byli bílí, krásní a čistí jak sníh. Na to 
nikdy nezapomínejme. Ano, v božím proudu 
lásky žiji volně, jako na lyžích, když jezdím, kde 
se mi zachce. Musíme také přiznat, že i  hory 
mají omezení a místa, kam není dobré se pou-
štět. Tak i v našem životě jsou místa, věci, které 
neprospějí naší duši. Ty nemusím vyjmenová-
vat, často nám je kamarádi staví před oči. Láska 
dokáže proměnit všechno, že jsme bělejší než 
sníh.

Přeji vám požehnaný advent, radost z očisty 
srdce a o Vánocích úžas nad každou bílou vloč-
kou, kterou nám Bůh posílá do cesty. Nezapo-
meňme: Budu bělejší než sníh.

Pán vám žehnej, o. Kamilos

• Setkání u betléma pro děti: Na Štědrý 
den 24. 12. odpoledne v 15 hod. v kostele. 
Program: uložení Ježíška do Betléma, slovo 
Boží o narození Páně, koledy. Na závěr si 
můžete odnést betlémské světlo ke štědro-
večernímu stolu (s sebou nádobku se svící, 
konec okolo 15.45 hod.).

• Půlnoční mše svatá: 24. 12. v 22.00 hod. 
v  kostele sv. Jana Křtitele. Při mši svaté 
bude zpívat chrámový sbor. Troubení ko-
led z věže od 21.45 hod., po mši svaté malé 
občerstvení u kostela (přineste něco pro 
druhé).

• Slavnost narození Páně: 25. 12. mše svatá 
v 10.30 hod. Bude zpívat chrámový sbor

• Návštěva betléma: 25. 12. bude možnost 
navštívit v kostele betlém, zazpívat s dětmi 
koledu, a to v čase od 15. do 16. hod. odpo-
ledne. Doporučuji pro zpestření slavností 
atmosféry při návštěvách.

• 2. svátek vánoční – sv. Štěpána: 26. 12. mše 
svatá v 8.00 hod.

• Závěr roku – silvestr: 31. 12. mše svatá 
v 16.00 hod. + svátostné požehnání

• Nový rok - Matky Boží – doporučený svá-
tek: 1. 1. 2011 mše svatá v 10.30 hod.

• Tříkrálová sbírka: Sobota 5. 1. 2013, v 8.00 
sraz na faře, v 8.30 žehnání v kostele + ná-
vštěva domů, koledování ve Staré Vsi a Ko-
šatce, polévka a teplý čaj na faře. Zájemci 
z řad dětí a dospělých se hlaste na faře, ve 
škole u třídních učitelů.

• 7. ples Střediska mládeže: Sobota 12. 1. 
2013 v 19.30 hod. v základní škole St. Ves 
n/O, zakoupení lístků + rezervace po mši 
svaté v kostele. Prosíme o přispění darů do 
společné tomboly.
Bližší informace: dcm.doo.cz/farnost, 

731 625 717, 553 669 413
Oprava oltářů v kostele: Za přispění Mo-

ravskoslezkého kraje a neznámého dárce jsme 
letos opravili boční oltáře v kostele. V hodnotě 
237 500,-Kč. Došlo k celkové povrchové úpra-
vě, domramorování oltářů, vyžehlení obrazů 
a opravě dřevěných částí.

Varhany: Obec darovala varhany ze smu-
teční síně. Tyto varhany budou instalovány do 
kostela. Dojde k posílení současného varhan-

Milí přátelé,

Vánoce
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ního stroje. Náš kostel získá dvoumanuálové 
varhany, na kterých budete moci vyslechnout 
více varhanních skladeb. Realizace je plánována 
na rok 2014. Hledáme donátory této společné 
akce.

Parkoviště před farou: Za přispění obecní-
ho rozpočtu, darů z biskupství ostravsko-opav-

ského a fi nančního hospodaření farnosti jsme 
vystavěli parkovací plochu před farou s dřevě-
ným přístřeškem na auta. Cena celého díly vyšla 
na 675.000,-Kč. Terén upravovala fi rma Matěj 
z Proskovic, pergolu stavěl místní tesař Jiří Jan-
čák. Celou výsadbu provedl Aleš Bálek.

Blaník - plody jsou střední až nadprů-
měrné velikosti, kuželovitého tvaru s malými 
žebry. Slupka je lesklá, ojíněná, středně tlustá, 
základní barvu překrývá červené rozmyté líč-
ko téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je 
světle krémové barvy, středně pevná, rozplý-
vavá, středně až více šťavnatá. Chuť je navinule 
sladká, aromatická, velmi dobrá až výborná. 
Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň 
se provádí koncem září, konzumně dozrává 
v listopadu, dá se skladovat do února až břez-
na. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní 
(Vf), proti napadení padlím jabloňovým je 
střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fy-
ziologickým poruchám dužniny. Odrůda je 
vhodná pro přeroubování zdravých stromů 
a lze ji vysazovat ve všech polohách vhodných 
pro jabloně. Více o odrůdě na internetu - goo-
gle Blaník - nová perspektivní odrůda.

Petra - plody jsou střední až nadprůměr-
né velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně 
pravidelného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, 
slabě mastná, středně tlustá, základní barvu 
má zeleno žlutou překrytou červeným žíháním 
přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 
povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, středně 
tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je na-
vinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá 
v teplejších lokalitách až výborná. Plodnost 
je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň 
se provádí koncem srpna až v polovině září, 
konzumně dozrává v září, dá se skladovat do 
listopadu.  Odolnost proti strupovitosti je re-
zistentní (Vf), proti padlí jabloňovému vyšší. 
Petra je nenáročná odrůda, kterou můžeme 
pěstovat ve všech polohách vhodných pro jab-
loně.

Tábor - plod je větší velikosti, kulovitého 
až ploše kulovitého tvaru. Slupka je lesklá, 

hladká, středně tlustá až slabší, základní barvu 
má zelenožlutou překrytou červeným líčkem 
většinou ve formě žíhání, částečně přecházející 
v rozmyté líčko v rozsahu 3/4 povrchu plodu. 
Dužnina je žlutavé barvy, jemné konzistence, 
nadprůměrně šťavnatá, středně pevná. Chuť 
je navinule sladká až nasládlá, slabě aromatic-
ká, velmi dobrá. Růst je nadprůměrný, koruny 
vytváří vzpřímené, později rozložité, středně 
husté. Plodnost je raná, velká a při probírce 
pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, 
konzumně dozrává v říjnu a dá se skladovat 
do února. Proti napadení strupovitosti je rezi-
stentní (Vf) a proti napadení padlím jabloňo-
vým je vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé 
až středně vzrůstné.  Středně náročná na po-
lohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živina-
mi a vláhou. Kvalitní a atraktivní odrůda pro 
přímý konzum. Můžeme ji vysazovat do všech 
oblastí vhodných pro pěstování jabloní. Nej-
lepší kvality dosahují plody ve středních a tep-
lejších polohách.

Vltava - plody jsou nadprůměrné velikos-
ti, kulovitého až kulovitě kuželovitého tvaru. 
Stopka je středně dlouhá, silnější až středně 
silná. Slupka hladká, středně silná, slabě mast-
ná, základní barvu má zelenožlutou překrytou 
červení ve formě žíhání přecházející v rozmyté 
líčko na 1/2 až ¾ povrchu plodu. Dužnina je 
středně pevná, krémové barvy, jemná, střed-
ně až více šťavnatá. Chuť navinule sladká až 
nasládlá, aromatická, velmi dobrá až výbor-
ná. Růst je bujný, koruny vytváří vzpřímené, 
později rozložité, středně husté. Plodnost raná, 
dosti vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí asi 
v polovině září, konzumně dozrává v říjnu, 
skladovat ji lze do ledna. Odolnost proti na-
padení strupovitostí je rezistentní (Vf), proti 
napadení padlím jabloňovým je vyšší. Pod-

České jabloně



www.staraves.cz

13

Pod tímto názvem jsme se od jara roku 
2007 setkávali na staroveském zámku, aby-
chom spolu s hosty rozprávěli o tom, co je 
to život. Nevím, jestli jsme se někdy dobra-
li odpovědi, ale o životě, o jeho zákrutách, 
záludnostech, kladech i záporech, smutcích 
i  radostech řeč byla. Když jsme se v pátek 
16. prosince 2011 po setkání s převorem břev-
novského kláštera Petrem Prokopem Siostr-
zonkem loučili, slíbil jsem vám, pravidelným 
i nepravidelným návštěvníkům, další setkání. 
Prozradil jsem dokonce i některá jména, která 
byla, stejně jako doposud, zárukou příjemně 
prožitých večerů. Neuplynul ani měsíc od po-
sledního prosincového setkání a vše se během 
minuty změnilo. No a protože bývá pravidlem, 
že jedna nepříjemnost má obvykle sestřičky, 
přišly trable další. A čas plynul a najednou je 
tu konec roku a vy jste se letos s žádnými hos-

ty nesetkali. K tomu lze dodat jediné – takový 
je život. Ale je tu naděje. No a protože nadě-
je je rodu ženského, musíme počítat se vším. 
I s tím, že neodejde, ba naopak, že nám zůstane 
věrná a udělá vše pro to, aby nás nezklamala. 
Jsou takové ženy a věřme, že taková je i naděje. 
Tak tu vám všem, kteří jste se na letošní setká-
ní na zámku těšili, dávám. Konečně, při vstupu 
do nového roku se to sluší. A když se k naději 
připojí ještě zdraví a štěstí, tak snad prosin-
cové setkání z roku 2011 nebylo poslední. No 
a pokud nepohrdnete, připojím jako malinkou 
náhradu malé zamyšlení. Pro někoho možná 
bude i poučením, ale to už nechávám na vás. 
Prožijte Vánoce 2012 v klidu, ve zdraví a štěstí. 
Zároveň přeji, aby vás v novém roce ani jedno 
neopustilo. A při oslavě nadcházejících svátků 
si dopřejte, co hrdlo ráčí…

Určitě se vám už stalo, že vás někdo po-
ňoukl k tomu, abyste jedli a pili, co hrdlo ráčí. 
Obvykle se tak děje na svatbách, při oslavě na-
rozenin, o Vánocích nebo na křtinách. Je tak-
řka samozřejmostí, že hrdlo ráčí skoro nemož-
né. Po zraku, čichu a chuti je prvním orgánem, 
který nabízené přijímá. Hrdlo bývá skoro vždy 
nenasytné, chtělo by se říci, že na množství jíd-
la a pití nehledí. Chová se – nebojme se to říct 
- často přímo sobecky. My, co už jsme na tom-
to světě déle, ale víme, že často, ne-li skoro po-
každé, dochází k rozporům mezi přáním hrdla 
a dalších vnitřních orgánů. Rozpory jsou to 
přímo protichůdné, antagonistické. Vezměme 
kupříkladu situaci, kdy hrdlo spořádá aperitiv, 
který má podobu vermutu, po něm následu-

je krabí salát, prokládaný nakládanou zeleni-
nou. Následuje sklenička slivovice, doplněná 
malým pivem. Na řadě je nějaký ten zákusek, 
kousíček slaného pečiva a už se na hrdlo směje 
hovězí vývar s domácím nudlemi a játrovými 
knedlíčky. Samozřejmě taky domácími. Hrdlo 
je spokojeno, ostatní orgány zatím přijíma-
jí uvedené také bez výhrad. Po polévce hrdlo 
neodmítne další skleničku slivovice a už se 
chystá na dozlatova vypečenou kachnu, rovněž 
doma vychovanou, vhodně doplněnou pravým 
domácím knedlíkem a červeným zelím, které 
je vyhlášenou specialitou paní domácí. To se 
odmítnout nedá a hrdlo se k tomu ani nemá. 
Trošku začíná brblat žaludek, ale tomu hrdlo 
nabídne skleničku plzeňského a brblání usta-

Život je když…

Co hrdlo ráčí

nože lze použít velmi zakrslé až polozakrslé, 
v  horších půdních podmínkách lze pěstovat 
i na bujných podnožích, na kterých též dobře 
plodí.  Požadavky – středně náročná na po-
lohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živina-
mi a  vláhou. Plody jsou chutné, atraktivního 
vzhledu, vhodné pro přímý konzum i zpraco-

vání. Odrůdu lze pěstovat ve všech polohách 
vhodných pro jabloně bez chemické ochrany 
proti houbovým chorobám.  

Bližší informace o odrůdách můžete zís-
kat na kontaktech telefon: 317  814  354, 
728 044 917,  e-mail: kumstapetr@seznam.cz
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ne. Následuje další malá slivovice, po ní pravá 
brazilská káva a k ní, jak jinak, doma vyrobe-
ný zákusek. Z pravého másla, vše nazdobeno 
čtyřicetiprocentní šlehačkou. Hrdlo ráčí dále, 
ale opět začíná brblat žaludek, ke kterému se 
přidává žlučník a u někoho i slinivka. Brblá-
ní žaludku je tentokrát silnější než poprvé. 
Ovšem hrdlo ví, jak na něj. Plzní, ta nikdy 
nezklame. Žaludek je oblbnut, žlučník taky, 
slinivka se zklidní, ale pozor, s určitým nesou-
hlasem se setkáváme u ledvin. Ty už pracují 
naplno a odhánějí nás od stolu do místnosti, 
kterou si docela oblíbily. Někdy dokonce tak 
vehementně, že nás nutí k opakované, ba pří-
mo pravidelné prohlídce. Po bohaté krmi vy-
zve hostitel k malému odpočinku, přesvědčí 
nás, že nejlepším oddychem je pohyb a pustí 
reprodukovanou hudbu. Movitější hostitel dá 
pokyn kapelníkovi. A začne tanec, nejprve na 
místech k tomu určených. U těch, kterým hrd-
lo opravdu, ale opravdu ráčilo, se časem – ten 

je u různých jednotlivců různý – dostaví tanec 
břišní. Zpočátku není jasné a rozeznatelné, 
zdali jde o břišní tanec pravý, umělecký, nebo 
o tanec břišní podvojný, vyvolaný nenasyt-
ností hrdla. Toho hrdla, jehož zájmy jsou teď 
opravdu v  přímém rozporu s dalšími vnitř-
ními orgány. A je jedno, zda s orgány všemi, 
nebo jen s orgánem jedním. Nastávají taneční 
kreace a dochází k situacím, kdy ani odbor-
níci nerozeznají, o jaký tanec jde. Jsou i tací, 
kteří jsou přesvědčeni, že jde o tanec svatého 
Víta. K  rozuzlení a vysvětlení situace naštěstí 
dochází zpravidla velice brzy. Tou chvílí je ne-
udržitelný rozpor hrdla s ostatními tělesnými 
orgány a náhlé, často nečekané ukončení tan-
ce. Ukončení výše popsaného rozporu ale ne-
nastává na místě určenému k tanci, ale obvykle 
v místnůstce tolik oblíbené ledvinami. Dochá-
zí k vyrovnání – postižené orgány vracejí hrdlu 
to, co ráčilo.

Zdraví Radek Mácha

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

Josef Palička  90 let
Jaroslava Zemanová 80 let
Dagmar Foltová 85 let
Vilém Novobílský 91 let
Drahomíra Paličková 85 let
Ludmila Valová 80 let
Věroslava Kolářová 90 let
Našim jubilantům přejeme pevné zdraví, 

hodně štěstí a rodinné pohody.

Od 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon 
o novém registru obyvatel a tímto dnem nám 
Magistrát města Ostravy přestal zasílat infor-
mace o narození, úmrtí a odhlášení našich 
občanů z trvalého pobytu. Obec proto nemá 
přehled o počtu obyvatel v obci, a proto pro-
síme naše občany, aby nám tyto informace po-
skytovali.

Bronislava Pavlosková, matrikářka

Z obecní matriky

Pozvánky

Kulturní komise ve Staré Vsi
Vás srdečně zve na koncert

Luboš Fišer: VÁNOČNÍ
Účinkují: SPS Lašan Brušperk a Dechový orchestr Ostrava

Dirigují: Jitka Hummelová a Jiří Grussman
29. 12. 2012 v 17 hodin, kostel sv. Jana Křtitele

Stará Ves nad Ondřejnicí
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Vánoční turnaj ve stolním tenise
Dne 28. 12. 2012 se už pojedenácté uskuteční turnaj ve stolním tenise v soutěži jednotlivců. 
Turnaj se uskuteční v hale Sokolovny v areálu TJ Stará Ves. 
Předpokládaný program:
Kategorie školní mládež do 15 let (neregistrovaní):
Prezence účastníků  7.30 – 8.00 hod.
Soutěž    8.00 – 11.00 hod.
Kategorie dospělí od 16 let – ženy (neregistrované):
Prezence účastníků  8.30 – 9.00 hod.
Soutěž    9.00 – 11.30 hod.
Kategorie dospělí od 16 let – muži (neregistrovaní+registrovaní nad 50 let):
Prezence účastníků  12.30 – 13.00 hod.
Soutěž    13.30 – 20.00 hod.                Za pořadatele Jan Menšík

TJ Stará Ves nad Ondřejnicí
nabízí nově všem ženám a dívkám

Taneční cvičení s lektorkou Jiřinou Deklevovou
Atraktivní taneční cvičení spojené se základními kroky standardních a latinsko-americ-

kých tanců. Zaměření na posílení stabilizace těla, správné držení těla, pohybového šarmu, ale 
i rehabilitace a úlevy od bolestí zad a kloubů.

každou středu  17,30-18,45 hod. 
každý čtvrtek  19,15-20,30 hod.

Ostatní cvičení pro ženy je beze změn.
Každé ponděli od 19,00 do 20,00 hod. si přijďte zacvičit aerobik s Evou a Karin a každý 

čtvrtek od 18,00 do 19,00 břišní tance s Jarkou Urbánkovou.
Termíny zimních halových přeborů v národní házené pro mládež i dospělé:
mladší žačky  27. 1. 2013 Stará Ves     9. 2. 2013 Troubky
mladší žáci   27. 1. 2013 Troubky   24. 2. 2013 Stará Ves
starší žačky  20. 1. 2013 Troubky   23. 2. 2013 Stará Ves
starší žáci   13. 1. 2013 Stará Ves    2. 2. 2013 Troubky
dorostenky   26. 1. 2013 Stará Ves   17. 2. 2013 Troubky
dorostenci     3. 2. 2013 Troubky   17. 3. 2013 Bílovec
ženy      2. 3. 2013 Troubky
muži      9. 3. 2013 Stará Ves

Ostatní akce TJ
26. 12. 2012 v 9,00 hod.  Tradiční pouliční turnaj v národní házené
28. 12. 2012 v 8,00 hod.  Turnaj ve stolním tenisu
    1. 1. 2013   Novoroční jízda na Hukvaldy
    1. 1. 2013 v 10,00 hod.  Novoroční pochod kolem Staré Vsi
  19. 1. 2013 v 16,00 hod.  Dětský maškarní ples s Hopsalínem
  19. 1. 2013 v 19,00 hod.  Sportovní večírek se skupinou Maras a diskotékou
  15. 2. 2013 v 19,00 hod.  Florbalový ples s Rezonem

V sobotu 1. prosince pořádal oddíl národní házené tradiční turnaj starých gard. Účastnila 
se čtyři moravská družstva a týmy z Žatce a Krčína. Nakonec naši páni vybojovali „jen“ bronz.

Ing. Libuše Sýkorová
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Akce plánované na 1. pololetí 2013

datum akce místo pořadatel
26. 12. 2012 Pouliční turnaj v nár. 

házené
Hala TJ TJ Stará Ves

28. 12. 2012 Rozloučení se starým 
rokem

Hasičská zbrojnice Klub důchodců

28. 12. 2012 Turnaj ve stolním tenise Hala TJ TJ Stará Ves

1. ledna 2013 Novor. pochod kolem Staré 
Vsi

Od haly TJ – 10h TJ Staré Ves

1. ledna Novoroční jízda 
na Hukvaldy

TJ Stará Ves

5. ledna Výroční valná hromada Hasičská zbrojnice – 17 h SDH Stará Ves

16. ledna Výroční členská schůze Hasičská zbrojnice Klub důchodců

18. ledna Sokolský ples Hala TJ TJ Stará Ves

19. ledna Dětský maškarní ples Hala TJ – 14 h TJ Stará Ves

19. ledna Sportovní večírek Hala TJ – 19 h TJ Stará Ves

26. ledna Lašský bál Sokolovna Proskovice LSPT Ondřejnica

9. února Sokolský ples Kulturní dům Košatka – 20 h Sokol Košatka

12. února Pochování basy Hasičská zbrojnice Klub důchodců

15. února Florbalový ples Hala TJ – 19 h TJ Stará Ves

22. února Hasičský ples Hasičská zbrojnice – 20 h SDH Stará Ves

23. února Koňařský bál Sokolovna Proskovice Jezdecký klub

6. března Tradiční posezení Hasičská zbrojnice Klub důchodců

16. března Dětský maškarní ples Kulturní dům Košatka – 14 h Sokol Košatka

3. dubna Velikonoční zábava Hasičská zbrojnice Klub důchodců

30. dubna Stavění máje Hasičská zbrojnice SDH Stará Ves

8. května Cyklovýlet na Hukvaldy Košatka Sokol Košatka

15. května Oslava Dne matek Hasičská zbrojnice KD + Obecní úřad

18. května Staroveské arkády – koncert 
pěveckých sborů

Nádvoří zámku Festival Poodří Františka 
Lýska

19. května Obecní slavnosti Areál zámku a parku Obec Stará Ves, FPFL

1. června Dětský den Hřiště Košatka Sokol Košatka

5. června Škvaření vaječiny Hasičská zbrojnice Klub důchodců

21. června Foklorní večer na zámku Nádvoří zámku FPFL

30. června Grilovací Zumba párty Hřiště Sokol Košatka Sokol Košatka

4. července Staroveský kotel Areál zámeckého parku SDH Stará Ves
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Ceny vodného a stočného 2013 
(výňatky z dopisu SmVaK Ostrava a.s.)

Na základě usnesení představenstva akcio-
vé společnosti byly v souladu s platnou legisla-
tivou schváleny nové ceny vodného a stočného 
s účinností od 1. ledna 2013 takto:

Voda pitná (vodné) - 31,82 Kč/m3 (bez 
DPH), 36,59 Kč (vč. 15 % DPH), 37,39 Kč 
(vč. 17,5 % DPH)

Výše DPH bude uplatněna dle legislativy 
platné k 1. 1. 2013. Nové ceny budou uplatněny 
vůči našim odběratelům po prvním odečtu mě-
řidel následujícím po 1. lednu 2013, popřípadě 
bude postupováno dle uzavřených smluvních 
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. Po-
kud se stočné, resp. vodné účtované námi Vaší 
obce netýká, považujte prosím toto sdělení za 
informativní.

Provozní doba obecní knihovny 
v prosinci 

Do 19. 12. bude knihovna otevřena beze 
změn, tzn. v úterý od 13.00 do 17.00, ve čtvrtek 
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00, v pátek od 
8.00 do 12.00.

V době od 20. 12. do 27. 12. bude knihovna 
uzavřena.

V pátek 28. 12. bude otevřeno od 8.00 do 
12.00 hod.

Od 3. 1. 2013 bude knihovna v provozu 
opět v obvyklých dnech a hodinách.

Krásné Vánoce a hodně zdraví, štěstí a po-
hody v novém roce přeje knihovnice Michaela 
Daňková.

Úřední hodiny na Obecním úřadě ve Staré Vsi n. O.
27. 12.  zavřeno
28. 12.  zavřeno
31. 12.  zavřeno

1. 1.   státní svátek
2. 1.   pracovní den

Oznámení

Rada obce schválila na základě kalkulací dle platných předpisů cenu vody odvedené
(stočného) pro rok 2013 na 30,44 Kč/m3 bez DPH.

Zastupitelstvo obce schválilo místní poplatek za nakládání s komunálním odpadem 
ve výši 660 Kč/osobu/rok.
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GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA, 
THUJE na živý plot a další okrasné d eviny 

Garážová vrata od 9.999 K  v . 20% DPH.   

Výklopná, dvouk ídlá, sek ní.  
Otevírání ru ní nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na 
míru. Standartní barvy i imitace d eva. Dopl ková výbava. 
Provádíme i montáže. 
PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.  
Pletiva, kované ploty, pr myslové, mobilní, sva ovaná pletiva, 

sva ované panely, branky a brány. P i objednávce v etn  montáže sleva 30% na okrasné 
d eviny ze zahradnictví. 
THUJE a další okrasné d eviny (jalovce, cyp iše,…). Sazenice od 10,- K /kus. 
Množstevní slevy na okrasné d eviny.     Prodáváme také stínící tkaninu.  

www.KANCLIR.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová B lá, 724 00 

Tel.: 722 550 000, 732 650 203 
Doprava po celé R. ZDARMA DOPRAVA p i celkovém nákupu nad 7.000 K . 
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OPRAVY  CHLADNIČEK
 A MRAZNIČEK

Opravy v bytě zákazníka
Tlakování a plnění 

autoklimatizací

Mechanik: Radim Holaň
Ostrava-Nová Bělá
Krmelínská 357
Mobil: 605 140 362

Cukrárna 
U Evičky            

Výroba a prodej 
zákusků a dortů

Eva Šebestová
742 82 Jistebník č. 276
Tel.: +420 776 836 178
Út – pá: 13.00 – 17.00
So – ne: 10.00 – 17.30

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 850 kusů. Uzávěrka příštího čísla je 15. 3. 2013. 
Registrovánu o MK ČR E 12347. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek.






