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Slovo starostů

Přátelství je mezilidský vztah vyznačující se vzájemnou náklonností a poro-
zuměním. Lidé v přátelském vztahu se vůči svým protějškům chovají ohledu-
plně a chtějí pro své přátele to nejlepší. Důležité je také vzájemná upřímnost, 
důvěra a schopnost empatie. Přátelé se svým protějškům mohou svěřit se svý-
mi city a názory beze strachu, že by za ně byli odsuzováni. Přátelství je taková 
běžná nezištná pomoc a touha trávit se svým protějškem co nejvíce času. 

Zdají se Vám předchozí věty příliš literární? Nedivím se, opsal jsem je z en-
cyklopedie. Když se však nad těmito slovy zamyslíme, tak „čítankově popisují vztah, který si mezi 
lidmi a vedením obcí vytvořil“. O to cennější je fakt, že původní spolupráce, která začala přirozeně, 
živelně mezi občany našich obcí, se rozvinula až na úroveň vedení obcí a ta postupně přerostla 
v ono výše popisované přátelství. Je třeba zdůraznit, že rozvoji spolupráce mezi obcemi Stará Ves 
nad Ondřejnicí a Raková výrazně napomáhají společné projekty spolufi nancované z prostředků 
Evropské unie. Tyto projekty se realizují zejména v oblasti společenské a jsem rád, že se do nich 
významnou měrou zapojují děti a mladí lidé, kteří společně odstraňují jazykové bariéry a dělí se 
o problémy všedního dne, které jsou na obou stranách hranice podobné, ne-li stejné. Všem, kteří 
se podílejí na organizaci našich setkání, patří velké poděkování a zároveň připojuji přání, aby jim 
elán vydržel tak, abychom mohli při dalším setkání naše přátelství dále rozvíjet. A to přátelství... 
to je setkání mezi těmi, kteří se hledali, aniž by o tom věděli, protože jeden druhého potřebovali.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce Stará Ves n. O.

Keď sa povie spolupráca obcí, treba za tým vidieť predovšetkým ľudí, obča-
nov. Darmo sa na spolupráci dohodnú starostovia alebo poslanci v zastupi-
teľstvách. 

Je preto šťastím Rakovej a  Starej Vsi nad Ondřejnicí, že nadviazali pria-
teľstvo práve cez takých aktívnych spoluobčanov, ako je pán Strýček a pán 
Mácha. Toto priateľstvo prinieslo výmenu skúseností našich záhradkárov, 
ktorá  postupne otvorila dvere i ďalším aktivitám. 

Za ten čas naši spoluobčania nadviazali mnohé priateľstvá a spolupracuje nielen vedenie obcí, 
záhradkári, chovatelia, hasiči, turisti, dôchodcovia, rybári ale predovšetkým žiaci našich škôl, do 
čoho vkladám veľkú nádej.

Láme sa jazyková bariéra u našich detí a čo ma najviac teší je to, že priateľstvá, ktoré sa vytvorili 
medzi nimi, sú základom pretrvania našej spolupráce do ďalších rokov.

Chcel by som poďakovať našim priateľom zo Starej Vsi nad Ondřejnicí  za všetko, čo pre nás 
urobili, a chcem vysloviť presvedčenie, že naša spolupráca bude prinášať ovocie i v ďalšom období.

Anton Heglas, starosta obce Raková 



Starovesko-rakovský zpravodaj

3

Představme se navzájem 

Raková

Hornokysucká obec Raková leží v údolí rieky Kysuca, v lone malebnej Turzovskej vr-
choviny. Sčasti do nej zasahuje aj masív Moravskosliezskych  Beskýd s dominantným 
Veľkým Polomom (1067 m n. m.). Časť územia obce hraničí s Českou republikou, jej 
bezprostrednými susedmi sú okresné mesto Čadca a obce Staškov a Zákopčie. 

Obec bola založená pastierskou kolonizáciou. Historický dochované písomné pramene uvádzajú 
jej vznik v roku 1635, resp. v roku 1658. Osídľovanie tohto územia však začalo už v 13. storočí. 
Obec patrila v minulosti sčasti Budatínskemu a sčasti Strečnianskemu panstvu, nárok na jej územie 
si však robilo aj Tešínske kniežatstvo. Ďalšiemu prenikaniu tešínskych Valachov na územie obce 
zamedzilo v roku 1703 ozbrojené povstanie miestneho obyvateľstva, ktoré sa v tom čase zaoberalo 
najmä chovom oviec, rybárstvom, včelárstvom, spracovaním dreva a drotárstvom.

V roku 1788 bol v centre obce postavený neveľký drevený 
kostol, zasvätený narodeniu P. Márie. Na jeho mieste dnes do-
minuje obci neogotický kostol postavený v rokoch 1870 – 74 
podľa projektu známeho architekta Josefa Zítka (ND Praha). 
Vznik samostatnej farnosti sa datuje od roku 1789. Duchov-
nú architektúru obce dotvárajú aj kostol sv. Cyrila a Metoda 
v miestnej časti Korcháň (1991), kostolík Božieho milosrden-
stva v osade U Blažíčkov a niekoľko zaujímavých sakrálnych 
objektov (kaplnky, plastiky, kríže). Práve vďaka spomínaným 
trom duchovným stánkom zasväteným rôznym patrónom sa 
v obci konajú až troje hodové slávnosti. 

Novodobá história priniesla obci pomerne dynamický rozvoj 
priemyslu, poľnohospodárstva, obchodu i služieb. V roku 1963 
vzniklo JRD, v roku 1960 prevádzka VDI Okrasa Čadca (výro-
ba vianočných ozdôb), neskôr podniky a prevádzky AVC, a.s. 
Čadca (výroba automobilových dielov a súčiastok), Zelenina, š. 
p. Raková, fi rmy Progres a Stavomont. V súčasnosti v Rakovej 
vyvíjajú svoju činnosť aj ďalšie subjekty - fi rma Unicon Kysuce (hospodársky dvor a chov koní), 
veľkosklady potravín, tri píly, menšie drevospracujúce prevádzky, objekty obchodu a služieb – Ná-
kupné stredisko Jednota, dve reštaurácie, pekáreň a ďalšie subjekty, ktoré prevádzkujú súkromní 
podnikatelia.

Rýchlym tempom sa v ostatnom desaťročí rozvíja na území obce aj nová moderná bytová vý-
stavba. Raková láka prisťahovalcov najmä svojou výhodnou polohou a taktiež krásnym prírodným 
prostredím, ktoré ponúka veľmi dobré podmienky na oddych a pokojné bývanie. 

K 31. 12. 2010 mala obec 5 293 obyvateľov.
Obec Raková sa pýši aj svojimi rodákmi. K najvýznamnejším patrí Ján Palárik (1822-1870), 

katolícky kňaz, dramatik, publicista a organizátor národného života. Na jeho počesť sa v obci od 
roku 1968 koná národná divadelná prehliadka Palárikova Raková a ďalšie spomienkové podujatia. 
Jeho meno nesie aj miestny kultúrny dom, pamätná izba i cirkevná základná škola. Pamätníky 
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Kostol sv. Cyrila a Metoda v Rakovej - 
Korcháni z roku 1991
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a busty J. Palárika sú umiestnené v centre obce, v kultúrnom dome, v miestnej škole i na mieste, 
kde stál jeho rodný dom. V súvislosti s jeho životom a dielom obec nadviazala a rozvíja priateľské 
kontakty a intenzívnu spoluprácu s obcami, kde Palárik počas svojho života pôsobil (Majcichov, 
Starý Tekov, Hronské Kľačany, Štiavnické Bane a Budapešť).

V Rakovej sa narodil aj popredný slovenský maliar, monumentalista, Milan Mravec (1938-
2004) a známy operný spevák Alojz Harant. V obci žije a pôsobí aj jediná kysucká insitná mali-
arka Irena Zemaníková.

Na kultúrnom živote obce sa významnou mierou podieľa ženská folklórna skupina Rakovanka 
a miestne základné a materské školy, ktoré organizujú rôzne podujatia, koncerty a výstavy. 

Dlhoročnú aktívnu činnosť rozvíjajú v obci aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru (zal. 
1926), ktorí prezentujú svoje zásahové umenie a pohotovosť v rámci populárnych Hasičských dní 
a tradičnej medzinárodnej súťaže hasičských družstiev Memoriál Ľudovíta Heglasa (od r. 1999). 
Miestni záhradkári a ovocinári sa každý rok môžu pochváliť svojou bohatou úrodou počas veľkej 

výstavy ovocia a zeleniny. 
S menom obce sa už od roku 1946 spája aj pôsobenie 

agilných športových klubov. Miestni futbalisti si okrem 
zápasov v ligovej súťaži každoročne zmerajú svoje sily 
aj v rámci medzinárodného futbalového turnaja O po-
hár starostu obce. Športového ducha obce udržiavajú 
aj turisti, ktorí popri iných aktivitách organizujú od 
roku 1993 tradičný novoročný výstup na Veľký Po-
lom. Obidva kluby sú pomenované práve podľa tohto 

horského masívu. Rozvíjaniu a podpore športu a pohybových aktivít detí i dospelých slúžia nielen 
mnohé okolité romantické zákutia, lesné či riečne zátišia a horské chodníčky, ale aj nové futbalové 
ihrisko, nedávno vybudovaný Areál zdravia s detským ihriskom a tenisovými kurtami.

Stará Ves nad Ondřejnicí

Stará Ves nad Ondřejnicí se nachází asi 12 km od okraje Ostravy podél obou břehů říčky 
Ondřejnice. Součástí obce s více než 2600 obyvateli je místní část Košatka, rozkládající 
se na okraji Chráněné krajinné oblasti Poodří mezi řekami Odrou a Lubinou. 

První písemnou zmínku o obci obsahuje závěť olomouckého biskupa Bruna 
z Schaumburka z 29. 11. 1267. Největší rozmach obce nastal v druhé polovině 16. století, kdy se 
stala majetkem slezského rodu Syrakovských z Pěrkova. Půlstoletí jejich působení dodnes připo-
mínají dva cenné historické objekty – zámek a kostel. Renesanční zámek má čtvercový půdorys 
s vnitřním arkádovým nádvořím a s představěnou věží. Historicky nejcennější součástí budovy je 
výzdoba vnějších stěn fi gurálním a ornamentálním sgrafi tem, ojedinělým v oblasti severní Moravy 
a Slezska. Plochy mezi okny zachycují výjevy z  tureckých válek, scény z vesnického života nebo 
biblické motivy. Přízemí slouží v  současné době jako sídlo obecního úřadu, je zde obřadní síň 
a informační centrum, v němž probíhají výstavy uměleckých i rukodělných prací. Ke goticko-rene-
sančnímu kostelu sv. Jana Křtitele přiléhá barokní budova fary, jejíž rekonstruovaný interiér je od 
roku 1998 využíván pro potřeby Diecézního centra mládeže ostravsko-opavské diecéze.

Současnost obce charakterizuje bohatý společenský a kulturní život. Od roku 2000 byla obnovena 
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Raková – Kultúrny dom Jána Palárika
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stará selská tradice zvaná Jizda kole obila, při níž 
průvod jezdců na koních projíždí vsí a lískovým 
prutem jsou vypláceni vybraní mládenci. Tradice 
Lašska oživuje místní folklorní soubor Ondřejni-
ca, od roku 2004 probíhá folklorní festival Pood-
ří Františka Lýska, připomínající významného 
hudebního pedagoga a sběratele lidových písní, 
rodáka ze sousedních Proskovic. Každoročně 
probíhají pořady Staroveského zámeckého léta 
s vystoupením folklórních souborů z celého svě-
ta (Turecko, Indonésie, Dánsko apod.). Sportovní 
život se soustřeďuje na ryze český sport – národní 
házenou. Pestrou činnost vyvíjejí také spolky hasi-
čů, chovatelů, zahrádkářů, rybářů, myslivců, Klub důchodců a další. Velkou oblibu si udržuje letní 
dětský tábor v údolí řeky Moravice, pořádaný už čtyři desetiletí dětskou organizací Kondor.

Obec se v roce 2001 stala držitelem titulu Vesnice roku Moravskoslezského kraje, je členem 
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, od roku 2003 spolupracuje s partnerskou slovenskou obcí 
Raková, od roku 2009 navázala partnerskou spolupráci i s polskou Gminou Lipowa.

Milníky partnerské spolupráce (1993–2011)

•  1993 - od tohoto roku mají vazby zahrádkářů ze Staré Vsi a Rakové podobu družebních vztahů, 
navazují na první kontakty a osobní přátelství vybudované v roce 1982.

• 13. 12. 2002 - podpis Dohody o partnerství mezi základními školami.
•  23. 6. 2003 - Zastupitelstvo obce Staré Vsi n. O. pověřuje starostu zahájit jednání o spolupráci 

s Rakovou v oblasti kultury, sportu a spolkové činnosti.
•  11. 10. 2003 - starostové Ing. Dalibor Dvořák a František Broš slavnostně podepisují Partner-

skou dohodu obcí Staré Vsi a Rakové.
•  14. 3. 2003 - předsedové spolků chovatelů podepisují ve Staré Vsi Dohodu o partnerské spolu-

práci.
•  2006 - začátek realizace společného projektu s názvem Přes přátelství k hlubšímu poznání pro 

roky 2006 - 2007 z fondu s názvem Interreg IIIA ČR – SR.
• 1. 9. 2006 – podpis dohody o spolupráci dobrovolných hasičů obou obcí.
•  25. 9. 2010 - začátek realizace druhého společného projektu Chceme o sobě vědět víc na roky 

2010 – 2011.
•  10. 6. 2011 - začátek realizace třetího společného projektu na rok 2011 s názvem Ukážeme Vám, 

čo vieme.
•  13. 8. 2011 – je podepsána Partnerská dohoda o spolupráci mezi rybářskými organizacemi 

obou obcí.

Stará Ves – Kostel sv. Jana Křtitele
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Partnerství Stará Ves n. O. – Raková: Úvodem

„Rozešli jsme se proto, abychom se mohli zase spojovat.“ 
Často používané rčení velmi výstižně zachycuje stav, vzniklý k 1. 1. 1993, kdy se český a sloven-

ský národ pokojnou cestou vydaly na cestu samostatnosti. Vůle politiků však mohla rozdělit pouze 
území, instituce, nikoli vazby mezi lidmi. Nezaniklo ani přátelství mezi dvěma obcemi, vzdálenými 
od sebe 75 km a oddělenými najednou státní hranicí – mezi slovenskou Rakovou a moravskou 
Starou Vsí nad Ondřejnicí. 

Zlomovým datem, kterým se oba státy naplno začlenily do procesu evropská integrace a začaly 
hledat cestičku k novému sbližování, je 1. květen 2004, kdy se Česká republika i Slovenská repub-
lika staly plnoprávnými členy Evropské unie. Můžeme pyšně konstatovat, že naše obce na obou 
stranách hranice měly v této chvíli před ostatními hodně velký náskok. V našem případě totiž už 
nešlo o navazování spolupráce, ale o její prohlubování. Evropské fondy pak jen zvýšily možnosti 
posilování kontaktů.

Evropské fondy podporují i začleňování dalších členských zemí. V duchu tohoto trendu navázaly 
Stará Ves i Raková příhraniční spolupráci a uzavřely na konci roku 2009 partnerskou dohodu s dal-
ší obcí – Gminou Lipowa z Polské republiky.

Společně do Evropy

První společný evropský projekt Staré Vsi a Rakové s názvem Přes přátelství k hlubšímu pozná-
ní proběhl velmi úspěšně v letech 2006 – 2007 s využitím fondu s názvem Interreg IIIA. Výsledek? 
Prohloubení spolupráce zastupitelů, hasičů, zahrádkářů, sportovců, ale také poprvé střetnutí nej-
mladší generace: dětí školou povinných.

Na dobře postavené základy navázal i nový projekt s realizací v letech 2010-2011, který dostal ná-
zev Chceme o sobě vědět víc. Hlavním cílem projektu bylo navázat na úspěšný rozvoj kontaktů z 
nedávné minulosti, ovšem ve větším rozsahu a s vyšší kvalitou, podchytit zájem dětí tak, aby mladí 
lidé k sobě nacházeli cesty, prohlubovali pocit sounáležitosti, zvyšovali úroveň jazykového i lid-
ského porozumění. Dalším cílem se stalo zvýšení informovanosti i vzájemné pomoci mezi spolky 
i občany obou obcí. Tento projekt byl spolufi nancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikro-
projektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. 

Seznámit veřejnost s jeho průběhem si klade za cíl toto mimořádné vydání zpravodaje.

Chceme o sobě vědět víc

Akce č. 1: Den pro spolky - 25. 9. 2010
Po měsících příprav, papírové války, jednání a dohadování začala první akce mikroprojektu 

Chceme o sobě vědět víc v sobotu 25. 9. 2010. V 9,00 hod. ráno, za krásného, slunečného a tep-
lého počasí, přistavil před areálem TJ Stará Ves autobus se čtyřmi desítkami hostů z partnerské 
obce Raková. Delegace, vedená starostou Antonem Heglasem, byla vřele přivítána organizátory 
ze všech zúčastněných spolků: hasiči, zahrádkáři, chovateli a pochopitelně i zástupci pořadatelské 
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obce v čele se starostou Ing. D. Dvořákem. Přivítání bylo velmi srdečné – vždyť se vítali staří dobří 
známí, kteří se navštěvují už hezkou řádku let.

V malém sále TJ, slavnostně vyzdobeném vlajkami ČR, SR, EU i obou obcí a také plakátem s logy 
podílnických organizací, zazněly uvítací projevy obou starostů i tradiční Živijó… 

Po malém občerstvení nastala druhá část programu. Organizátoři se ujali svých slovenských přá-
tel a následoval diferencovaný program jednotlivých složek.

Skupinka hasičů z Rakové, doprovázená hostiteli, vyjela směrem na Ostravu, kde proběhla ex-
kurze na pracovišti Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě-Zábřehu. 
Staroveští hasiči zde nebyli poprvé, ale slovenští hosté nešetřili chválou i slovy obdivu nad špičko-
vou vybaveností stanice.

Chovatelé z obou obcí se vydali do nepříliš vzdálené Zašové, kde společně navštívili místní cho-
vatelský areál s vyhlášenou speciální výstavou zakrslých králíků a okresní výstavou králíků, holubů, 
drůbeže a exotického ptactva s mezinárodní účastí.

Do blízkého okolí vyrazila také nejpočetnější skupina – zahrádkáři. Jejich cílem se stal zámek 
v  Kuníně, po jehož prohlídce následovala návštěva místního zahradnictví (specializovaného na 
pěstování jiřin), cestou zpět si zájemci mohli prohlédnout zříceninu hradu Starý Jičín.

V místní sportovní hale si během dopoledne změřili síly sportovci – fotbalisté nad 40 let. Také 
toto sportovní klání mělo velmi příznivou odezvu u všech zúčastněných, kteří absolvovali všechny 
zápasy sice se zápalem, ale hlavně bez zranění.

Přijíždějící skupinky postupně absolvovaly oběd v příjemném prostředí restaurace Odra v Ko-
šatce a poté se přesunuly k odpolednímu programu. Odpoledne vyplnilo další vzdělávání prostřed-
nictvím přednášek a besed, vedených lektory z řad zahrádkářů i chovatelů. Rakovští hasiči se se-
znamovali s technikou místního sboru a proběhla užitečná výměna zkušeností v této odbornosti. 
Odpolední program zakončila společná návštěva zahrádkářské výstavy v Domu zahrádkářů, kde 
kromě osvěty došlo i na zpěv za doprovodu rakovského harmonikáře.

Zakončení sobotního programu se odehrálo na malém sále TJ Stará Ves. Hosté si spolu se svými 
hostiteli při občerstvení mohli probrat zážitky a dojmy z celého dne. Závěr poté obstaral „bonbó-
nek“ v podobě vystoupení LSPT Ondřejnica. Představilo se několik párů tanečníků, velký potlesk 
sklidil mladičký taneční pár se sólovým vystoupením. Další čas zpestřilo koncertování Cimbálové 
muziky Fojt, k jehož muzikantské produkci se pěvecky přidali i všichni diváci. Došlo i na zpěv za 
doprovodu rakovského harmonikáře.

Loučení bylo – tak jako obvykle – velmi dlouhé, tak jak to k dobrým přátelům patří.

Ohlasy:
Znovu setkání se slovenskými přáteli... Výměna zkušeností nejen co se týká chovaných zvířat, jejich 

nemocí a krmení, ale také práce s mládeží. Slovenští přátelé si rozšířili obzor u zakrslých plemen krá-
líků na výstavě v Zašové... Příjemné zakončení dne při posezení a vystoupení LSPT Ondřejnica a CM 
Fojt… Jana Paličková, ČSCH Stará Ves n. O.

Hasiči v oboch našich obciach majú dlhú históriu. Naše zbory spolupracujú nie len na poli výmeny 
skúseností, ale pravidelne sa stretávajú naše súťažné družstvá na súťažiach, členovia na výročných 
členských schôdzach a rôznych podujatiach poriadaných obcami alebo ich zbormi.
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V rámci prebehnutého projektu sme mohli vidieť najmodernejšiu techniku na exkurzii na praco-
visku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě-Zábřehu za čo by sme vám 
chceli zvlášť poďakovať. Miroslav Mareček, tajomník DHZ Raková

Akce č. 2: Kdo se baví, nezlobí - 17. 12. 2010
Další jednodenní akce se zúčastnilo celkem 45 návštěvníků z Rakové z řad dětí i vyučujících 

tamní základní školy za účasti starosty obce Antona Heglase i ředitele školy Jozefa Haviara. Dopo-
lední program tvořilo předvedení společného česko-slovenského adventního vystoupení ve staro-
veském kostele sv. Jana Křtitele s názvem Vánoce s přáteli, na němž se aktivně podílelo na 100 dětí 
z obou partnerských obcí. Dalších asi 100 dětí základní školy spolu s doprovodem z Rakové vy-
tvořilo diváckou kulisu, pozorně vnímající slavnostně laděný program v podání staroveských i ra-
kovských dětí. Jemně laděná vystoupení moravská prolínaly živé pasáže zachycující zvyky z okolí 
slovenských Kysuc a dohromady vytvořily poutavý, téměř dvouhodinový program. A zakončení? 
Nemohly chybět koledy, dokreslující příchod času Vánoc. Společný zpěv účinkujících i diváků za-
plnil zšeřelý kostel příjemnou atmosférou klidu a pohody.  

V dalším programu se děti obou škol zapojily do práce v tvůrčích dílnách – jednalo se o práci 
v kroužku školního časopisu (vznikly příspěvky do školního časopisu Dušanovy zápisky – dojmy 
z návštěvy, povídání o tradicích Vánoc v Rakové), spolupráci v keramickém kroužku a malování na 
sklo (kroužky mj. vedly i žákyně vyšších ročníků). Společně si potom děti vyzkoušely pohybové ak-
tivity při hodině módní zumby. Vpodvečer následovalo druhé společné vystoupení pro veřejnost, 
jehož se zúčastnilo přes 100 diváků. 

Pravda, ani organizátoři, dokonce ani ředitelé, to nemají s organizací takovýchto akcí zrovna jed-
noduché. Bonbónkem, který to dokumentuje, se stal zděšený, až zoufalý mail ředitele rakovské ZŠ 
Jožky Haviara při koordinaci programu a plánování rozdělení dětí do jednotlivých tvůrčích dílen: 
„Preboha, čo mám robiť? Všetky baby chcú cvičiť zumbu!“ Řešení se samosebou našlo – zkrátka 
přibyl samostatný bod programu, kdy nejprve proběhly všechny plánované dílny, a zumba – ta byla 
nakonec pro všechny společně. 

Po vystoupení následovalo společné posezení a příjemné povídání vyučujících obou škol za 
účasti představitelů obou obcí, loučení a odjezd slovenských přátel.

Ohlasy:
V pátek 17. 12. 2010 se konal již tradiční vánoční koncert, kdy hosty byli po dvou letech opět přátelé 

z Rakové. Program koncertu byl velice pěkný, účinkovaly děti z MŠ, základní školy, Základní umělecké 
školy v Brušperku, hosté z Rakové, ale na obou stranách i bývalí žáci základních škol. Děkujeme všem 
za přípravu koncertu a rodičům a přátelům školy za hojnou účast. Největším zážitkem byla společná 
lekce zumby. Cvičitelky K. Korpasová a D. Hofírková měly zaplněnou celou tělocvičnu a všichni se 
vrtěli v rytmu zumby. Celý den se krásně vydařil a my se těšíme na další setkání.

 Z webu ZŠ Stará Ves

Po radostnom zakončení dnešného dňa sa žiaci rakovskej školy rozlúčili s kamarátmi z Českej re-
publiky a pobrali sa opäť do svojej obce, kde budú netrpezlivo a s  radosťou čakať na budúcoročné 
stretnutie s našimi priateľmi. Žiaci ZŠ Raková
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Akce č. 1 – Den pro spolky (25. 9. 2010)

Přednáška zahrádkářů

Se zpěvem jde všechno líp
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Akce č. 2 – Kdo se baví, nezlobí (17. 12. 2010)

Zahájení koncertu – J. Haviar, P. Plečka, K. Strak

Vystupují staroveské děti
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Akce č. 3 - Poznáním chráníme přírodu (Stará Ves 5.–6. 5. 2011)

Poznáváme krásy Ostravy

Bartošovice – vítejte v Poodří
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Akce č. 3 - Poznáním chráníme přírodu (Stará Ves 5.–6. 5. 2011)

Informační centrum Bartošovice

Bartošovice – záchranná stanice

Spolupráce pokračuje – ředitelé škol
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Akce č. 4 – Poznáváme slovenské přátele (Raková 26.–27. 5. 2011)

Pltiar na Váhu Michal Chalupa

Bojíme se, ale je to zážitek!

Ropný prameň v Korni
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Akce č. 4 – Poznáváme slovenské přátele (Raková 26.–27. 5. 2011)

V Krásne sme videli aj mamuta

Vstřebáváme zážitky
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Soutěž o nejlepší projekty

Vítězové ve Staré Vsi

Vítězové v Rakové
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Akce č. 5 - Chceme se lépe poznat! (Stará Ves 15. 7. 2011)

Představení zvukového průvodce
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Musím přiznat, že když se mě začaly ptát, tak jsem byla trochu v šoku, nic jsem jim nerozuměla, 
i když je slovenština tak podobná češtině. Hned jak jsem se otrkala, začaly jsme klebetit. Celý čas 
strávený v dílně stál za to. Určitě je zase ráda uvidím… Eva

Akce č. 3: Poznáním chráníme přírodu 5.–6. 5. 2011 
První dvoudenní akce ve Staré Vsi se zúčastnilo na 40 asi 13-14letých dětí z Rakové v doprovo-

du ředitele školy Mgr. Jozefa Haviara a 2 sympatických členek pedagogického sboru. Na krátkou 
návštěvu dorazil také starosta Rakové Anton Heglas. Slovenské děti pak doplnila skupina staro-
veských školáků, kteří hostům dělali po oba dny průvodce, společníky, tlumočníky i spolupracov-
níky. Na staroveské straně byli po oba dny průvodci Mgr. Jana Paličková a Mgr. Jaromír Chvostek.

Hosty přivítal v jídelně staroveské školy ředitel Mgr. P. Plečka, následovalo krátké občerstvení 
a seznámení s programem dvoudenního setkání. Hlavním cílem bylo seznámení slovenských dětí 
s charakteristikou a osobitostí Moravskoslezského kraje a Ostravska. Děti se rozdělily do 10 smíše-
ných česko-slovenských skupinek, ve kterých si zvolily kapitány.

Prvním cílem čtvrtečního dopoledne se stala akciová společnost OZO Ostrava. Děti, rozdělené 
na 2 poloviny, střídavě absolvovaly výklad ve specializované učebně fi rmy spojený s procházkou 
provozem a navštívily skládku odpadu v Ostravě-Hrušově. Mnohé udivilo obrovské množství den-
ně vyváženého odpadu, rozmanité využití i zpracování separovaných složek, všichni si znovu zopa-
kovali účel třídění odpadu. Děti krátce navštívil i ředitel podniku Ing. Karel Belda.

Odpolední program začal návštěvou centra krajského města. Kapitáni družstev se vydali do 
městského informačního centra, kde bylo cílem návštěvy získat co nejvíce informací k městu a jeho 
okolí i získat obrazové podklady.

Tradice „černé Ostravy“ připomněla návštěva Hornického muzea na Landeku. Děti postupně 
sfáraly do dolů, do hloubky závratných skoro 500… centimetrů. Se zaujetím si prohlédly stísně-
né podmínky v uhelných dolech, důlní techniku, poslední vozík uhlí vyvezený 30. června 1994 
z jámy Odra v Přívoze, vyslechly si poučení o nebezpečnosti práce v dolech. Potvrzením toho byla 
i návštěva síně s vytesanými jmény obětí z řad důlních záchranářů. Zábavnou formou si pak děti 
vyzkoušely svou obratnost v prolézačkách, připomínajících úzké důlní chodby. Zpáteční cestu pro-
vázela zpestření, jako zkoušení českých jazykolamů s „ř“ nebo slovenských s „ĺ“.

Po příjezdu zpět do Staré Vsi se děti věnovaly pohybovým aktivitám, kde jednoznačnou prioritu 
získala zumba a také mezistátní zápas Stará Ves – Raková v kopané. Skandování, povzbuzování 
i sportovní zápal nakonec dovedly k vítězství domácí tým, o výsledek ovšem šlo až na posledním 
místě. Večerní program před noclehem v horních patrech školy ukončily česko-slovenské písničky 
s doprovodem kytary.

Páteční dopolední program patřil návštěvě blízkého přírodního klenotu – Chráněné krajinné 
oblasti Poodří. Procházka kouzelnou krajinou rybníků, meandrů a mokřadů přinesla seznámení 
s bohatstvím krajiny, ležící v těsném sousedství průmyslové Ostravy, prostřednictvím poutavého 
výkladu pracovníka Záchranné stanice v Bartošovicích pana Jana Kašinského se děti seznámily 
s živočichy, žijícími v Poodří, vyslechly si historky o mluvícím krkavci a měly dokonce možnost 
v „přímém přenosu“ z hnízda sledovat dvoudenní přírůstek v rodince čápa.

Odpolední program měl jediný cíl: zpracovat ve skupinkách všechny informace a dojmy do po-
doby projektů. Vyvrcholením dvoudenního programu se tak stala prezentace připravených projek-
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tů, kde bylo zajímavé sledovat, jak jsou děti nápadité a vtipné. Některá vystoupení probíhala jako 
interview, v jiných si lámali domácí účastníci jazyk se slovenštinou a naopak slovenské děti zápasily 
s „ř“. Mezinárodní porota z řad pedagogů poté vyhodnotila za nejlepší projekt šestice Tereza Daňo-
vá, Šárka Vodvářková, Lucie Luterová, Žaneta Maslíková, Patrícia Krištofíková, Natália Špičáková, 
který zaujal obsahově, výtvarně i vtipnou prezentací.

Poté již následovalo dojemné loučení nových přátel, výměny adres a odjezd Rakovjanů domů. 
Mezitím proběhlo i malé přátelské česko-slovenské škádlení, protože o pár hodin později proti 
sobě na ledě bratislavské haly vyjeli hokejisté České a Slovenské republiky. Každý pochopitelně 
fandil těm svým, ale s pocitem, že k sobě stejně máme hodně blízko…

Ohlasy:
Je to úplne super škola a super ľudia. Chcela by som, aby sme sa videli viackrát do roka a spoznávali 

sa ešte viac... A pobyty môžu trvať aj viac ako dva dni... Patrícia

Děti rády soutěží, zvlášť když je na konci čekají zajímavé ceny. 

Žiaci z našej partnerskej školy vynikajúco vychádzajú s našimi žiakmi a skvele si rozumejú. Veľmi 
sa tešia na ich návštevu a myslím si, že je to aj z ich strany podobné. Dominika

Kolem jedenácté hodiny jsme měli večerku a šli jsme spát. Bylo teda rušno až moc! Šly jsme spát 
asi tak kolem půl druhé. Protože naše kamarádky =D si celou noc povídaly a jedna pořád svítila 
baterkou. No děs… Celé tyto dva dny jsme si náramně užili. A všichni jsme se vrátili domů, kde 
jsme si odpočinuli. A už se moc těšíme na 26. 5., kdy pojede 7.A na Slovensko, kde nám naši Slováci 
ukážou svou školu.  M.a.T.e.S a Debbie J

Akcia č. 4: Poznávame slovenských priateľov 26.–27. 5. 2011
Druhej dvojdennej akcie sa zúčastnilo 39 detí 7. ročníkov, doplnených o osem žiakov a dve žiač-

ky 8. ročníkov zo Starej Vsi. Pedagogický sprievod tvorili J. Paličková, Z. Chvostková a  J. Chvostek. 
Skupinu doplnil fotograf M. Sýkora.

O privítanie v Rakovej sa postaral riaditeľ školy Mgr. Jozef Haviar, ktorý deti privítal v školskej 
jedálni, vyzdobenej vlajkami a  logom celého programu – Chceme o  sebe vedieť viac. Účastníci 
sa oboznámili s organizáciou pobytu, rozdelili sa do 10 zmiešaných česko-slovenských družstiev 
a pripomenuli si obsah a hlavné ciele dvojdenného programu.

Prvým – a ako sa ukázalo neskôr i pre deti najatraktívnejším bodom programu – bola návšteva 
obce Strečno. Tu si staroveské a rakovské deti mohli vyskúšať prácu pltníkov, ktorí kedysi splavovali 
drevo po rieke Váh. Plavbu po rieke spestril vtipný komentár a poučné rozprávanie sprievodcov 
v tradičných krojoch.

Nasledujúcim bodom programu bola návšteva mesta Žilina, kde si vedúci skupín zaobstarali 
informačné materiály o meste ako aj o celej oblasti Kysúc.

Zbytok popoludňajšieho programu tvorili hry, sprevádzané povzbudzovaním. Konal sa medzi-
národný futbalový zápas chlapcov /aj za účasti niekoľkých zdatných dievčat/, dievčenská vybíjaná, 
neskôr stolný tenis, zumba a brušné tance.

Program druhého dňa otvorila návšteva Klokočovského skália – malej prírodnej rezervácie na 
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rozlohe asi šiestich hektárov so zvláštnymi prírodnými útvarmi nazvanými gule /odborne pove-
dané s guľovitou odlučnosťou sedimentov v oblasti Moravsko-slovenských Beskýd/. Tu sa tiež vy-
skytuje chránená rebrovka rôznolistá, ktorej typický tvar sa stal symbolom Kysúc. Ďalšia zastávka 
na Konečnej poukázala na ďalší problém ochrany prírodného bohatstva  oblasti: šírenie inváznych 
rastlín ochádzajúcich z cudziny – boľševníka a krídlatky. Prírodnou zvláštnosťou sa popýšila obec 
Korňa, kde sa nachádza miniatúrny ropný prameň a kde sa do zásahu miestnych vandalov nachád-
zalo aj malé jazierko. Podša výdatnosti prameňa a geologického prieskumu sa však Slovensko určite 
nestane konkurenciou Kuvajtu. Cieľom posledná časti prechádzky prírodou bol jeden z najstarších 
stromov na Slovensku – 400 rokov starý a 30 metrov vysoký brest hrabolistý, ktorý sa nachádza 
v obci Makov v časti Kopanice u Papajov. Obvod jeho kmeňa vo výške 130 cm je 590 cm.

Na spiatočnej ceste si účastníci prehliadli malebné mestečko Turzovka, známe mesto drotárov. 
Potom už nasledoval návrat do školy a  začiatok práce na projektoch. Výsledkom práce bolo 10 
projektov, zachytávajúcich program pobytu, ale najmä postrehy zo súčasnosti a minulosti Kysúc. 
Skupinky predstavili svoje projekty prostredníctvom česko-slovenských prezentácií a  najlepšie 
projekty získali aj malé ocenenia. Medzinárodná porota ocenila za najlepšiu prácu šestice Tereza 
Daňová, Veronika Vitekrová, Marek Viteker, Tomáš Vaněk (ČR), Barbora Koričárová, Simona Ha-
vlíčková (SR).

Nadišiel čas rozlúčenia. Slovenské dievčatá splnili sľub daný pri stávke o to, kto zvíťazí v česko-
-slovenskom hokejovom zápase na majstrovstvách sveta: Ten kto prehrá /teda Slováci/ zaspieva 
víťazom ich hymnu. A tak na záver znelo Kde domov múj... lúčenie bolo dojímavé, odjazd autobusu 
sprevádzali v prudkom daždi mexické vlny hostiteľov na čele s riaditeľom Jozefom Haviarom.

Ohlasy:
V Rakové se mi velmi líbilo. Připravili si to tam pro nás moc pěkně. Byla zábava. Potkali jsme tam 

staré známé. Líbilo se mi tam a doufám, že se ještě někdy uvidíme. U nás se mi to líbilo méně, páč 
u nás to znám. Matěj

Pltě byly super a všichni byli mokří. Verča

Mé pocity byly smíšené. Na jídle jsem si moc nepochutnal, ale naopak zábava byla dobrá. Výlety 
byly vcelku dobré a zajímavé. Viktor

Chlapci (a občas i nějaké děvče) hráli fotbal, převážně děvčata vybíjenou. V těchto hrách jedno-
značně vyhráli Češi, i když jinak máme své kamarády z Rakové velmi rádi.

Nejlepší bylo spaní ve škole. A my v Rakové? Porazili jsme je ve všem! Elis

Akce č. 5: Chceme se lépe poznat! 15. 7. 2011
Tato poslední aktivita s osobním zapojením účastníků proběhla 15. 7. 2011 a uskutečnila se před 

budovou zámku ve Staré Vsi n. O., kde byly v průběhu června nainstalovány 2 moderní přístroje, 
tzv. zvukové průvodce: samonapájecí přístroj typu DVG Totem (tzv. klikotoč) a typu DVG Park 
(napojený na elektrickou síť). Prostřednictvím jejich obsahu se návštěvníci mají možnost dozvědět 
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množství informací o dominantě obce – renesančním zámku, seznámit se s jeho historií, využitím 
pro obec, zdobením sgrafi tovou výzdobou, projít se historií i současností obce. Celý obsah je nato-
čen v češtině a dalších 2 jazycích – němčině a angličtině.

S funkcemi a možnostmi využití těchto přístrojů seznámili přítomné zástupce partnerské obce 
Raková, starosty členů Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice a pracovníky obecního úřadu re-
prezentanti zhotovitelské fi rmy.

Na prezentaci navázalo diskusní fórum představitelů obcí, kde byly projednány možnosti rozši-
řování spolupráce příhraničních regionů. Jedním z důležitých bodů spolupráce Staré Vsi a Rakové 
je další již probíhající projekt, tentokrát administrovaný slovenskou stranou, nazvaný Ukážeme 
Vám, čo vieme.

Svůj podíl na dalším vzájemném poznávání má nová úprava webových stránek obou obcí. Pod 
názvem Partnerská spolupráce se návštěvníci stránek mohou seznámit s počátky spolupráce mezi 
zahrádkáři, zavzpomínat na dříve uskutečněné návštěvy, legrácky, poznávání i přátelské klábosení 
mezi přáteli na obou stranách státní hranice. 

Stejnou roli má také toto speciální vydání Starovesko-rakovského zpravodaje. Společnými zážit-
ky a jejich připomínáním se totiž tvoří pocit sounáležitosti, vytvářejí se vazby, budují tradice. 

Takže – jedeme dál!

Hodnocení soutěže dětí o nejlepší projekty

Poznáním chráníme přírodu, Stará Ves 6. 5. 2011
1.  Tereza Daňová, Šárka Vodvářková, Lucie Luterová (ČR), Žaneta Maslíková, Patrícia Krištofí-

ková, Natália Špičáková (SR)
2.  Markéta Kolková, Kateřina Hýlová, Marek Holaň, Matěj Chalupa (ČR), Lukáš Čišecký, Domi-

nik Nagyi (SR)
3.  Veronika Vitekrová, Elizabeth Urbaníková, Martina Kunátová (ČR), Barbora Koričárová, Da-

niela Honíšková, Mária Koričárová (SR)
Zvláštní cena: Matěj Falat, Jan Zemánek, Zdeněk Dvorský (ČR), Matúš Kajánek, Adam Luptovec 
(SR)

Poznávame slovenských priateľov, Raková 27. 5. 2011
1.    Tereza Daňová, Veronika Vitekrová, Marek Viteker (ČR), Tomáš Vaněk, Barbora Koričá-

rová, Simona Havlíčková (SR)
2.    Martina Kunátová, Elizabeth Urbaníková, Marek Vávra, Jakub Ruman (ČR), Mária Kori-

čárová (SR)
3. + 4.  Tereza Pomajbová, Šárka Vodvářková, Matěj Falat, Diana Gelnarová (ČR), Romana Ku-

kurdíková, Lenka Bukovanová (SR), Jan Pelíšek, Matěj Chalupa, Michaela Nováková, Ve-
ronika Mytyzková (ČR), Katarína Jurčacková (SR)

Autoři „medailových“ projektů byli ohodnoceni drobnými cenami.
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Ohlasy ze spolků:
Super, super, super!!! Tak hodnotí všechny akce chovatelé, kteří se zúčastnili, a jejich přání do bu-

doucna je, aby tak družných akcí bylo více a vzájemná spolupráce pokračovala ve stejně přátelském 
ovzduší jako dosud. 

 Paličková Eva, jednatelka ČSCH Stará Ves n. O.
Priatelia, kamaráti,

aj keď je to už uctihodných 28 rokov ako sa prvý krát stretli záhradkári Rakovej a Starej Vsi nad 
Ondřejnici a bez prerušenia sa pravidelne stretávajú kolektívne ale i osobne, dodnes vždy zostáva 
v každom z nás náboj očakávania - „prídu Staroviaci“, „prídu Rakoviania“. 

Áno toto priateľstvo medzi oboma obcami prerástlo do neskutočných príbehov kamarátstva 
kolektívného, ale i osobného pochopenia úspechov i neúspechov, radosti aj starosti na jednej či 
druhej strane. Toto krásne priateľstvo a kamarátstvo položilo základ a logicky vyústilo až do me-
dziobecnej spolupráce na úrovni samospráv, ale aj všetkých spoločenských organizácií i škôl.

Dodnes sme vďační priateľom záhradkárom za prvé rady pri budovaní muštárne, ale aj odbor-
ných skúsenosti pri pestovaní ovocia, kvetov či zeleniny.

Čo dodať na záver? Ďakujeme za všetko aj za úprimné a milé stretnutie v auguste pri príležitosti 
osláv 50. výročia vzniku ZO SZZ v Rakovej a tešíme sa, až si zasa budeme môcť povedať „prídu 
Staroviaci“. František Broš,  predseda ZO SZZ Raková

Keď sa povie Stará Ves...

Neodmysliteľnou súčasťou každého roku sú stretnutia s našimi priateľmi zo Starej Vsi nad On-
dřejnicí, či už na úrovni vedenia školy alebo na úrovni žiakov, či iných spolkov a združení. Všetky 
stretnutia voňajú niečím novým, sú pre nás vzrušujúce, prinášajú nám radosť, už dopredu vieme, 
že zažijeme niečo pekné, vždy nás niečo pozitívne prekvapí. Stretnutia sú pretkané rozhovormi, 
výmenami názorov, besedami, projektami, spoločnými hrami, zábavou. Sú to chvíle, ktoré nám 
spríjemňujú život a vytrhnú nás z každodenného stereotypu. 

Vždy sa na tieto stretnutia osobne veľmi teším a vždy pociťujem radosť z toho, že kdesi na svete 
existujú ľudia, ktorí na nás myslia a majú nás radi. Vďaka Vám, českí priatelia, vďaka Stará Ves, 
vďaka pán starosta, vďaka Pavel Plečka, Jarda Chvostek, Milan Sýkora...  Do budúcnosti želám to-
muto krásnemu zväzku hlavne dlhé trvanie a všetkým množstvo krásne prežitých spoločných chvíľ.
 Mgr. Jozef Haviar, riaditeľ školy v Rakovej

Den v Rakové

Ve dnech 13. a 14. srpna 2011 proběhla velmi zajímavá přeshraniční návštěva, na kterou (ač ne-
zahrádkáří staroveští) jsme byli s manželkou přizváni. Základní školy staroveská a rakovská mají 
už od 17. 12. 2002 uzavřené partnerství, stejně tak obce a hasiči a postupně dochází na další spolky. 
Tentokrát to byli rybáři. Zahrádkáři byli úplně první a tentokrát byli pozváni na slavnostní schůzi 
k 50. výročí činnosti Svazu zahrádkářů v  Rakové. Nabídku jsme uvítali, protože naše vzájemné 
školní návštěvy probíhají vždy o adventu, kdy už je spousta kulturních památek mimo provoz. 
Těšili jsme se na Kysuce, na Vychylovku, což je úzkokolejná železnička, která sloužila ke svážení 
dřeva. Část jí zůstala zachována a dnes je to velmi zajímavá a bohatě navštěvovaná atrakce. Byli 
jsme překvapeni, kolik návštěvníků se v tom krásném horkém sobotním odpoledni přišlo projet 
historickým vláčkem. Dva otevřené vozy, kouřící a houkající parní mašinka vpředu, dieselová vza-
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du, prostě romantika. Já vím, romantika dnes, ale představa těch dřevorubců a strojníků, v zimě 
v létě, za každého počasí, moc romantiky nevyvolává. Dobře. Krásné sobotní odpoledne, projíždíte 
lesem, kysuckým skanzenem, voní pryskyřice, klábosíte s  přítelem, panem ředitelem Haviarem 
z rakovské základky, prostě pohoda. Potom procházka skanzenem, návštěva Staré Bystrice s or-
lojem a nádherně v historizujícím stylu upraveným centrem a byl podvečer s posezením a také se 
všemi ofi cialitami, kvůli nimž se vlastně celá akce konala. My dva chlapi jsme samozřejmě probírali 
ty svoje školy a ty svoje kantory a domlouvali další nejbližší společnou akci. Ubytováni jsme byli 
v Čadci v opravdu krásně vybaveném penzionu. A už tu byla neděle, vzduch byl svěží, protože 
v noci sprchlo, závěrečné posezení ve sportovním areálu, nedělní polední gulášek a loučení. Ani 
stařičký autobus, který nás cestou zlobil, nic nepokazil na těch krásných dvou dnech s přáteli a sta-
roveskými spoluobčany. Po těch dvaceti letech, co jsem ve Staré Vsi, už je tak beru, aniž bych nad 
tím jako Brušperák přemýšlel. 

Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

Hodnotenie doterajšej spolupráce

Spoluprácu medzi chovateľskými organizáciami SZCH Raková a chovateľskou organizáciou Sta-
rá Ves nad Ondrejnicí v Českej republike možno hodnotiť na veľmi kladnej úrovni. Spolupráca trvá 
už dlhé roky a týmto sa prehlbujú vzťahy medzi týmito organizáciami. Tu treba spomenúť vzájom-
né dosiahnutie čistej plemenitby a kvalitné šľachtenie ďalších našich chovných zvierat. Chovom 
sa rozumie cieľavedomá čistokrvná plemenitba alebo cieľavedomé kríženie (v zmysle predpisov 
FCI) rešpektujúce predovšetkým zásady genetického zdravia jedinca a populácie (chov nesmie byť 
na úkor zdravia). Teda chov je riadený. Práve touto spoluprácou získavame nové skúseností či už 
vedením plemennej knihy, príslušnej agendy chovných jedincov a riadenie chovu výbor má po-
vereného poradcu chovu (ďalej len PCH). Družobná organizácia Stará Ves pravidelne navštevuje 
našu organizáciu či na výročných členských schôdzi ach alebo našich výstavách a následne členo-
via našej základnej organizácie navštevujú a vystavujú svoj materiál na výstavách v Starej Vsi. Do 
budúcna chceme cestou predsedu základnej organizácie v Starej Vsi a dcérou p. Paličku, ktorý je 
dlhoročný člen organizácie v Starej Vsi, spracovať projekt dotovaný EÚ o návšteve mladých cho-
vateľov v družobných organizáciách a návštevu medzinárodnej chovateľskej výstavy v Nitre. Avšak 
toto je myšlienka budúcnosti. Musím vysoko kladne hodnotiť prístup chovateľov zo Starej Vsi, 
ktorí navštevujú naše výstavy a svojím chovným materiálom spestria naše výstavy. Musíme kon-
štatovať, že chovateľstvo v dnešnej dobe je veľmi náročný koníček nielen po fi nančnej stránke ale aj 
materiálnej, nakoľko nákup kvalitných zvierat v rámci susedných štátov je veľmi vysokou položkou 
pre chovateľa, ktorý je na dôchodku. A dochovanie kvalitných zvierat stojí veľa trpezlivosti, úsilia 
a veľa  strávených svojich voľných hodín pri chovnom materiáli.

František Chabreček, Predseda základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov Raková 

Priateľstvo so Starou Vsou – postrehy žiakov

Keď som sa ako 13 ročný dostal do tohto projektu, bol som plný očakávaní ako to bude vyzerať. 
Prišlo pár ľudí, hrali sme hry, rozprávali sa. Celkom sa mi to zapáčilo a vzťahy sa začali prehlbo-
vať, prechádzali do osobného života. Spoznal som mnoho ľudí s ktorými udržujem dobré vzťahy 
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a navštevujeme sa. Veľmi ma potešilo, keď som mohol byť účastný na rôznych akciách spojených 
s partnerstvom. Ľudia, ktorých som mohol spoznať vďaka tomuto projektu sú úžasní a pri návšte-
vách s kamarátmi zo Starej Vsi vždy radi spomíname na chvíle strávené spolu.

Som rád, že toto priateľstvo existuje a budem veľmi rád, ak bude existovať aj v budúcnosti.
Matúš

A co dál, přátelé?

Souběžně s dokončovaným projektem Chceme o sobě vědět víc se rozběhl v pořadí třetí projekt 
evropské spolupráce, nazvaný Ukážeme Vám, čo vieme. Slovenská strana do něj zařadila návště-
vu Staroveských obecních slavnosti 10. – 11. 6. 2011, Spolkový den v Rakové 13. – 14. 8. 2011, 
Hodové dny 11. 9. 2011. Mikulášská nadílka v Rakové 3. 12. 2011 zakončí i tento projekt… a co 
dál? Unijní fondy slibují štědrou dlaň až do roku 2013. Tak snad zase příště ve Staré Vsi nebo Ra-
kové! Nebo vlastně ne snad příště, raději určitě příště! Vždyť zanedlouho bude slavit partnerství 
třicáté narozeniny.

Tak na shledanou ve Staré Vsi, na shledanou v Rakové!

KONTAKTY:
Partnerská obec Raková - Slovenská republika, www.rakova.sk 

Partnerská obec Stará Ves nad Ondřejnicí – Česká republika, www.staraves.cz

OPPS SR – ČR 2007-2013, Fond mikroprojektů 1.6, číslo výzvy 02/FMP, Chceme o sobě vědět víc

Texty připravil Mgr. Jaromír Chvostek  /   Fotografi e JUDr. Milan Sýkora
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Pedagogický doprovod v Rakové

Představitelé obcí a spolků ve Staré Vsi


