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obecních slavností) 27. června. Grant, získaný polskou stranou, uzavře hodnotící seminář koncem 

července. Věříme, že spolupráce bude pokračovat úspěšně i nadále a budeme na ni moci navázat 

dalšími granty z prostředků Evropské unie, které nám umožní navázat nová přátelství a kontakty 

nebo také např. vylepšit turistickou infrastrukturu obce.

Mgr. J. Chvostek

Bývávaly časy

•  Léta Páně 1670 v pátek den svatého Matěje dokonal jest život svůj v Kristu Pánu urozený vla-

dyka pan Jaroš Syrakovský z Pěrkova a na Staré Vsi a tuto pochován, jehožto duši Pán Bůh rač 

milostiv býti.“ Tak zní nápis na hrobce zakladatele staroveského zámku v místním kostele sv. 

Jana Křtitele.

•  Za Jindřicha Podstatského z Prusinovic „církevní úřady počaly vyjednávati o obnovení kato-

lické fary ve Staré Vsi (pozn. – byla zrušena posledním ze Syrakovských – Janem – na počátku 

17. století). Roku 1630 docíleno jakési dohody. Podstatný podržel uchvácený farský majetek, 

uvolil se však farářovi 50 zlatých z bývalé farské role platit a z bývalého farského lesa 40 sáhů 

dříví dávat. Mimo to dostával 2 fůry sena, 1 fůru otavy, z každé várky v panském pivovaře vědro 

piva, bečičku másla, něco špíčku, 2 kopy ryb, hrách, desátek a právo lovení ryb po jedné straně 

řeky.“

•  „Desátým učitelem Kolečkař, kterýž pro nepořádný život a nedbalost ve škole r. 1810 ze školní 

služby propuštěn.“

•  „Roku 1830 bylo ve Staré Vsi 182 stavení a 1184 obyvatelů (545 mužských a 641 ženských) a 125 

školních dětí, 162 koňů, 2 voli, 389 krav a 64 ovce.“

•  „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 podni-

katel staveb Jan Matula z Rychaltic. Potřebné místo ku přístavbě a na zahrádku daroval zdarma 

místní velkostatek hraběte Podstatský Lichtenstein. Škola odevzdána svému účelu 27. listopadu 

1892 za starosty obce a předsedy místní školní rady Josefa Sýkory, rolníka z čísla 40.“

•  „Dne 18. července 1910 o 5. hodině odpoledne snesla se nad Starou Vsí strašná bouře spojená 

s krupobitím. Na polích od Proskovic až po potok Machůvku vše stlučeno a vbito do země. Na 

horním konci jen asi 50 %.“

•  „V neděli dne 18. dubna 1920 konány první volby do poslanecké sněmovny dle rovného a tajné-

ho hlasovacího práva mužů i žen od dokonaného 21. roku věku voličova. Ve zdejší obci bylo 889 

voličů.“ Nejúspěšnější byla strana sociálně-demokratická (386 hlasů), dále lidová (177 hlasů), 

republikánská (139), socialistická (92), živnostenská (15), národně demokratická (7), němec-

kých sociálních demokratů (2) a německých křesťanských socialistů (1). K volbě se nedostavilo 

54 voličů.

•  Oslavy 80. narozenin T. G. Masaryka v březnu roku 1930 měly neobyčejně bohatý program. 

Zapojily se do nich prakticky všechny složky a organizace včetně SDH. „Po slavnostním průvo-

du odhalil místní sbor dobrovolných hasičů v zasedací síni zbrojírny bustu prezidenta Masary-

ka, umístěna ve výklenku nad archivem. Zde promluvil starosta sboru, řídící J. Filip, o humanitě 

našeho tatíčka, mužský sbor zapěl Slavnostní sbor od B. Smetany a hudba zahrála hymny.“

Tento způsob léta zdá se být poněkud nešťastným…

Kdo by neznal slavný výrok z Vančurova Rozmarného léta. V letošním roce bychom mohli výrok 

rozšířit i na jaro, které nám uchystalo nejednu zkoušku. Tou zkouškou nejtěžší bylo několik dnů 

druhé dekády května, na které budou mnozí naši spoluobčané vzpomínat dlouho – nebo naopak 

budou chtít co nejdříve zapomenout. Před zkoušku odolnosti nás postavila matička příroda. Máme 

v živé paměti zejména přívaly vody a spoušť, která znepříjemnila život nám všem, zdaleka nejvíce 

ale těm, kdo žijí v blízkosti Ondřejnice, Lubiny a Odry. Snad jim – tedy těm staroveským - záchrana 

před ještě větší záplavou alespoň zčásti vyvážila těžkosti, které s sebou přinášejí práce na zlepšení 

průtočnosti koryta Ondřejnice. Do toho stavba kanalizace s cestami plnými děr a kamení, prach, 

sesuv půdy, odplavená komunikace - a neradostný obrázek uplynulých měsíců je na světě v celé 

kráse. Co nás vbrzku čeká ve stavební oblasti, to přinese další číslo Stavebního zpravodaje.

Všechny nepříjemné věci ale jednou musí skončit a s tím vědomím je třeba hledět do budoucna. 

Věříme, že nám všem letní slunce dodá potřebnou dávku energie a optimismu.

Krásné, slunečné léto a klidnou dovolenou přeje všem čtenářům 

redakce Staroveského zpravodaje.

Znáte Gminu Lipowa?

Ještě před rokem neměl asi nikdo z nás nejmenší ponětí o tom, že 100 km od naší obce existuje 

jakási vesnice Lipowa. Dnes už to mnozí z nás vědí. Na doporučení našich dlouholetých přátel ze 

slovenské Rakové jsme navázali kontakt s touto polskou oblastí, polsky zvanou Gmina Lipowa. 

Toto uskupení několika menších vesnic s dohromady asi 10 000 obyvateli potvrdilo spolupráci 

podpisem dohody o partnerské spolupráci.

Prvním hlubším kontaktem, jakýmsi prubířským kamenem, se staly Staroveské obecní slavnosti. 

Přivítali jsme polské hosty, kteří nám představili část ze své pokladnice lidové kultury – starší dámy 

předvedly výrobu umně vytvořených květin z krepového papíru, představil se lidový řezbář, vrcho-

lem pak bylo vystoupení polského folklorního souboru, které nadchlo domácí publikum.

Na oplátku se delegace Staré Vsi vypravila do Lipowe o víkendu 12.-13. 6. Hlavní náplní prv-

ního dne se stal odborný seminář, v němž obě strany představily své rodné kraje. Polské tradice 

přiblížila odborná pracovnice Muzea v Źywci. Staroveskou minulost a současnost představili D. 

Dvořák a J. Chvostek, o lašském folkloru přednášel člen souboru Ondřejnica D. Šperlín. Jeho pre-

zentaci doplnila i praktická ukázka tance, zpěvu i krojů na Lašsku. Zpestřením při hledání shod a 

rozdílností obou krajů byla bohatá tabule, na níž předvedly obě strany krajové kulinářské speciality. 

Lašskou prezentaci si vzal na starost vyhlášený kuchař R. Šperlín, podporovaný šikovnou „kuchtič-

kou“ Světlou Stabravovou. Určitě nikoho nepřekvapí, že chutnalo všem, Roman navíc ochutnávku 

doplnil odborným výkladem.

Program druhého dne zavedl účastníky na projížďku rozlehlým územím Gminy Lipowa, násle-

dovala návštěva Muzea v Źywci a malá třešnička – exkurze v Muzeu Browaru Źywieckiego (na 

vysvětlenou – pivovaru Źywiec). Pro zajímavost – ročně zde uvaří a vyexpedují 4,5 milionu hekto-

litrů piva. A muzeum? Stojí opravdu za návštěvu! Stroj času vás přenese hluboko do 19. století.

Partnerství s našimi – teď už mohu říct – polskými přáteli utvrdí následující návštěva, kde se 

představí členové souboru Ondřejnica svým vystoupením na Dni Gminy Lipowa (obdobě našich 
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Informace „ze zámku“

•  RO schválila poskytnutí příspěvku ve výši 4.904,- Kč Společnosti přátel Poodří na vydávání 

časopisu Poodří a 3 000,- Kč pro ZO ČSOP Nový Jičín, Záchranná stanice a centrum ekologické 

výchovy Bartošovice na Moravě k zajištění provozu stanice.

•  Rozšířené jednání RO (hosté ing. Folta, ing. Přikryl a Mgr. Strak) projednalo stanoviska k navr-

hované přístavbě fary ve Staré Vsi n. O. Byl předložen upravený návrh přístavby se sedlovou 

střechou se stejným umístěním jako návrh č. 1, na které bylo vydáno územní rozhodnutí a proti 

kterému se obec úspěšně odvolala u Stavebního úřadu v Brušperku. Upravený návrh nenalezl 

většinovou podporu přítomných.

•  RO schválila pronájem 2 místností v zámku Sboru Křesťanského společenství Ostrava k provo-

zování bohoslužeb a setkávání misijní skupiny.

•  RO rozhodla neakceptovat cenovou nabídku fi rmy IGEA s.r.o., Ostrava na připravovanou stav-

bu „Splašková kanalizace Stará Ves nad Ondřejnicí – lokalita Nový Svět“, která navazuje na 

projekt odkanalizování obce Krmelín.

•  RO projednala Petici občanů z 6. 4. 2010 adresovanou zastupitelstvu obce. Předmětem Petice je 

stížnost občanů na obtěžování provozem stavby Úprava koryta řeky Ondřejnice. Bylo konstato-

váno, že větší část stížností je operativně řešena starostou obce, o petici byl informován investor 

a zhotovitel stavby, byla zodpovězena zvláštním dopisem a předložena Zastupitelstvu obce Stará 

Ves n. O.

•  RO bere na vědomí informaci o možnosti zbudování podzemních kontejnerů na separovaný 

odpad u prodejny GaNy na horním konci obce (předpokládané náklady cca 250 tis. Kč).

•  RO pověřila starostu zajištěním havarijní opravy veřejného osvětlení obce prostřednictvím fi r-

my TS a.s. Frýdek-Místek.

•  RO vzala na vědomí informaci starosty o postupu prací na stavbě „Stará Ves nad Ondřejnicí 

– odkanalizování obce“. O dílčích postupech je obec informována prostřednictvím kontrolních 

dnů a měsíční zprávy zhotovitele, občané na webových stránkách obce.

•  RO schválila podání žádosti o dotaci k projektu „Stará Ves nad Ondřejnicí – rekonstrukce veřej-

ného osvětlení“ prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR. Odhadované náklady činí cca 

2 mil. Kč, spoluúčast obce je cca 10 procent.

•  Předseda kontrolního výboru p. R. Kříž seznámil RO s výsledky kontroly náležitostí dotací 

poskytnutých za rok 2009 (bez výhrad). Pro příští období bude dán důraz na podrobnější spe-

cifi kaci doložených podkladů v souvislosti s účelem poskytnuté dotace.

•  RO schválila rozdělení příspěvku mezi jednotlivé organizace dle schváleného rozpočtu pro rok 

2010 takto: LSPT Ondřejnica 50 tis. Kč, Kondor Stará Ves 30 tis. Kč, TJ Stará Ves n. O. 250 tis. 

Kč, ČRS Košatka 6 tis. Kč, ČS včelařů 4 tis. Kč, ČS chovatelů 15 tis. Kč, MS Košatka 10 tis. Kč, 

FPFL 60 tis. Kč, Jezdecký klub Stará Ves 10 tis. Kč.

•  RO schválila rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2009 ve vši 284.757,42 Kč a bere 

na vědomí udělení výjimky o stanovení počtu dětí v MŠ (maximální počet dětí přijatých do MŠ 

je 80).

•  RO schválila na základě výběrového řízení s účastí 10 uchazečů uzavření smlouvy o nájmu 

restaurace Odra Košatka s J. Milkovským a L. Milkovskou, bytem Košatka.

•  RO schválila pronájmem nebytových prostor a ploch v areálu vojenského monobloku fi rmám 

ROVINA a.s. a STRABAG a.s.

•  RO schválila uzavření smlouvy na aktualizaci digitálních map obce s fi rmou DIGIS, spol. s.r.o., 

Ostrava-Poruba. 

•  Starosta informoval RO o postupu prací na výstavbě pojízdné lávky přes Ondřejnici. Bylo vydá-

no stavební povolení na výstavbu lávky, která nahradí most u hasičárny, bude vypsáno výběrové 

řízení na zhotovitele konstrukce. 

•  RO vzala na vědomí informaci o realizaci projektu „Dni kultury polsko-czeskiej v Gminach 

Lipowa i Stará Ves nad Ondřejnicí“.

•  RO schválila smlouvu o dílo na akci „Poradenská činnost při řešení dopravní obslužnosti vč. 

návrhu na nové trasování linek veřejné dopravy obce Stará Ves n. O.“ s fi rmou UDI Morava, 

s.r.o. 

•  RO schválila  uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvu o zřízení věcného břemene na 

stavbu „Stará Ves – lávka přes Ondřejnicí“  s Povodím Odry, s.p., Moravská Ostrava pro potřeby 

podání žádosti na stavební povolení.

•  RO vzala na vědomí informaci starosty o činnosti povodňové komise ve dnech 16. – 19. 5. 2010 

a průběhu povodní, odstraňování škod, jednání s fi rmou ROVINA a.s. na odstranění škod způ-

sobených odplavením a porušením části místní komunikace a o možnostech materiální pomoci 

postiženým z prostředků MMR.

•  Starosta předložil RO informaci k sesuvu na ulici Proskovická (délka 108 m), Rada obce schvá-

lila zadání geotechnického monitoringu území a následnou přípravu technického řešení sanace 

sesuvu ve spolupráci s Povodí Odry s. p. a zhotovitelem stavby kanalizace, fi rmou STRABAG 

a.s. Následně budou prováděny přípravné práce pro podání žádosti na sanaci svahu v rámci 

Operačního programu Životní prostředí. 

•  ZO rozhodlo o zadání veřejné zakázky „Odkanalizování obce  - poskytnutí investičního úvěru“ 

ve prospěch České spořitelny, a.s., Praha 4 a o poskytnutí bankovní záruky za půjčku ze SFŽP 

na stejnou akci.

•  ZO schválilo celoroční hospodaření obce za rok 2009 s celkovými příjmy 23.954.567,21 Kč a 

výdaji 28.606.570,37 Kč.

•  ZO schválilo smlouvu o úvěru s ČS, a. s. na akci Rekonstrukce volnočasového areálu v Košat-

ce.

•  ZO schválilo přijetí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje s názvy Rozvoj cykloturistiky a 

propagace obce Stará Ves n. O. a Restaurátorské práce na zámku ve Staré Vsi n. O.

Mgr. J. Chvostek

Střípky a postřehy 
Staroveské obecní slavnosti, 7. ročník festivalu Poodří Františka Lýska, 80. výročí založení Jisteb-

nických zpěváčků

•  21. května 2010 -  Staroveské zámecké arkády

Příroda a počasí nás nenechají uspat, stále nás nutí k něčemu novému a jinému. I tak dlouho 

připravovaný program 7. ročníku festivalu Poodří Františka Lýska /FPFL/ a 11. ročník Staroves-

kých obecních slavností nemohl být bez problémů, vždyť jen necelý týden předtím obec potrápily 

mimořádně silné povodně. Proto se organizátoři jen pár dnů před pátečním programem radili, 

jestli vůbec odstartovat bohatý kulturní program, když se mnozí občané potýkají s problémy, které 
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jim přinesla voda. Mnohým chybělo mnoho k bezstarostnému veselí a radosti. A přece jen zvítě-

zil optimismus a nadšení pro společnou věc. Vždyť obec letos poprvé přivítá družební polskou 

Lipowou. 

Bylo rozhodnuto. 7. ročník FPFL a 11. ročník Staroveských obecních slavnosti proběhnou v pro-

storách haly TJ a bohužel bez největší atrakce lidových slavností -  Jizdy kole obila a návštěvy kro-

jované vrchnosti s fojtem a písařem, což bývala vždy obrovská divadelní událost, veřejností vysoce 

hodnocená.   

Pátek 21. 5. před 17. hodinou: na staroveském zámku se začali scházet milovníci umění v čele se 

starostou, zástupci vedení obce, členy kulturní komise a ředitelkou FPFL s pozvanými umělci. Mezi 

nejdůležitější letos patřili zástupci družební slovenské obce Raková a poprvé zástupci  Lipowe. 

Předsedkyně kulturní komise a členka Správní rady FPFL paní Věra Závidčáková uvedla prvního 

umělce - malíře pana Milana Ressela a jeho obrazy s námětem fantastické až neskutečné krajiny 

naplněné fi lozofi í: Co je člověk? Jaký je smysl lidského života? 

Dřevěné myšlenky umělce – sochaře Jiřího Vyviala z Nové Bělé nás taky plně nadchly.

Preciznost provedení, zajímavé náměty, z vystavovaných děl čišela láska k nejstaršímu materiálu 

– dřevu. Umělecká díla se návštěvníkům velmi líbila.

Nestačíme se plně pokochat obrazy a sochami a už spěcháme ke sportovní hale, kde začne kon-

cert pěveckých sborů.

Paní učitelka ZUŠ Hana Klimešová je připravena s Dětským pěveckým sborem ZŠ a MŠ ze Staré 

Vsi nad Ondřejnicí předvést nacvičené lidové i umělé písně i písně z vlastní tvorby sbormistryně. 

Jejich vystoupení nás obdařilo pěknými hudebními zážitky. Jsou vystřídáni Dětským pěveckým 

sborem Studeňáček při soukromé ZUŠ Musicale ze Studénky pod vedením manželů Sniehotto-

vých. I jejich program posluchače nenechal na pochybách, že jsou skvělí a mají zajímavý repertoár. 

A předstupují dva sbory dospělých. Nejprve Lašský smíšený pěvecký sbor Baška vystoupil jako 

sbor dospělých, ale v písních byli všichni hraví, jako by byli dětmi, jejich sbormistryně vše prožívala 

spolu se zpěváky. Byla z nich cítit radost ze zpěvu a záliba v náročných skladbách.

Další sbor, Pěvecké sdružení Martinů Třinec, rovněž skvělý soubor. Jejich repertoár od duchov-

ních písní přes americké až po moravské lidové byl strhující. 

Děkujeme všem vystupujícím za skvělé zážitky a těšíme se na další setkání. A to, že se organi-

zátoři obávali neakustického prostoru sportovní haly, bylo předčasné. Parta zvukařů udělala velký 

díl práce a ozvučení bylo perfektní. Generálka na sobotní vystoupení v hale dopadla na výbornou. 

•  22. května 2010

Je sobota odpoledne a vlídné sluníčko nalévá dobrou náladu všem, kteří se chystají na dnešní 

velkou akci, 11. ročník Staroveských obecních slavností. Letos výjimečně v prostorách sportovní 

haly tělovýchovné jednoty. Páteční program potvrdil, že i tady bude důstojný prostor k oslavám 

obce, i když v mnohem stísněnějších podmínkách než v jiných letech, kdy za příznivého počasí vše 

probíhalo v krásném areálu zámeckého parku.

Před halou účastníky vítá Zámecká kapela ráznou dechovou hudbou a nenechá nikoho na 

pochybách, že jsou staří, mladí i děti srdečně vítáni. Hlediště se plní do posledního místečka. A už 

zní znělka 7. ročníku  FPFL v provedení tří chlapců na křídlovky. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zní 

poprvé, premiéru znělka měla v loňském roce na koncertu 6. ročníku  FPFL v Jistebníku (úryvek 

z Lašských tanců Leoše Janáčka). Není divu, vždyť FPFL je v obci součástí Staroveských obecních 

slavností. 

Všechny srdečně vítá starosta pan Ing. Dalibor Dvořák a neopomene na vážené osoby této akce 

Květuši Lepilovou, dceru Františka Lýska, a jeho syna Miloše Lýska, Elišku Krejčíčkovou, ředitelku 

FPFL a ředitele Folklorního sdružení ČR a členy Správní rady FPFL.

Moderátoři akce, sourozenci Ivona a Michal Francovi, startují bohatý kulturní program, ve kte-

rém se předvedou žáci MŠ a ZŠ ze Staré Vsi n. O. i žáci ZUŠ Brušperk. Soubor Malá Ondřejnica 

potěšila půvabným vystoupením dětí od nejmenších až po dospělé tanečníky, kteří jsou součástí 

Lašského souboru písní a tanců. Dobře se jim tančilo při doprovodu Cimbálové muziky Ondřej-

nica a Cimbálové muziky Fojt z Brušperka. Všichni se chtějí při obecních slavnostech zviditelnit. 

Například všechna oddělení MŠ v pohybových kreacích na moderní rytmus i třídní kolektivy dětí 

ze ZŠ Stará Ves n. O. odlišným pojetím než jsou lidové prvky.  Děti z obce Košatka překvapily 

pohádkou Zlatovláska a rodičům i přítomným udělaly svým programem radost. 

Znovu se noříme do folkloru při vystoupení Ostravičky z Frýdku Místku, Vsacanu ze Vsetína i 

Šmykně z Ostravy. Předvedl se i soubor z družební polské obce Lipowa, oslnil barevně výraznými 

překrásně vyšívanými lidovými kroji, které reprezentovaly bohatý kulturní život polské beskydské 

příhraniční oblasti.

Nabitý program pokračuje i po 20. hodině. Na pódiu vystupují pražští hosté - Spirituál kvintet se 

svým programem písní českých i zahraničních spirituálů a veselým průvodním slovem zakladatele 

hudební skupiny Jiřího Tichoty.

Naplněni dojmy, můžeme se s radostí rozcházet. Je to jisté - 11. ročník Staroveských obecních 

slavnosti a 7. ročník FPFL dopadly ve Staré Vsi n. O. na výbornou.   

Jiřina Matějová, Jistebník                                                  

Pokračujeme v projektu

O našem projektu Comenius jste se dočetli ve zpravodaji už dříve. Rádi bychom vás seznámili s 

jeho pokračováním. 

Po návratu z Německa jsme se rozhodli vytvořit vlastní, českou zimní mandalu z našich zbývají-

cích obrázků, můžete ji vidět v chodbě naší školy. Postupem času přibudou ještě další tři s ostatními 

ročními obdobími. Celková mandala 4 zemí bude také vyvěšena, ale až se všemi částmi ke konci 

projektu. 

Je velmi pozoruhodné sledovat rozdíly ve vyjádření a používáni barev v jednotlivých školách. 

Naším pokračováním jsou obrázky jara s vyjádřením pocitů a působení obrázků na děti. Tyto 

obrázky jsme nejdříve vyzkoušeli složit u nás ve škole, abychom věděli, kolik jich budeme potře-

bovat ve Španělsku.

Španělsko jsme navštívili v květnu, v době povodní u nás. Byli jsme tam pochopitelně velmi 

napjatí a snažili se dostat k informacím o tom, co se doma děje.

Počasí i připravenost španělských kolegů byly výborné. Opět nás čekala práce na mandale a 

srovnání nápadů, společná dohoda na pokračování a rovněž sepsání zprávy naší národní agentu-

ře (NAEP), kterou musíme v červnu odeslat. Během naší práce na projektu jsme se samozřejmě 

setkali i s menšími problémy, hlavně jazykovými a s předáváním informací v jednotlivých školách. 

Kolegyně v Anglii se střídají a nepředají si všechny informace, takže jsme museli pracovat s tím, co 

si přivezly. Jazykově je naše setkání také velmi náročné, protože celý den komunikujeme v angličti-

ně, musíme si dohodnout další informace, postupy apod. 

Jsem velmi ráda a myslím, že i kolegové, že jsme dostali tuto příležitost. Všichni zúčastnění jsou 
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a Národní divadlo). V sobotu jsme vystoupili spolu s Kyticí za nádherného počasí na 17. ročníku 

Středočeského folklorního festivalu v Tuchlovicích u Kladna. Mottem festivalu, nazvaného Tuch-

lovická pouť, bylo heslo „V Tuchlovicích na pouti, ať se nikdo nermoutí“. V neděli jsme se 

po dlouhém loučení odebrali do pražské ZOO, kde jsme nejen utratili poslední kapesné, ale také 

zhlédli všelijaká zvířata. Plní dojmů, vzpomínek a příjemného pocitu, že jsme naší Staré Vsi opět 

neudělali ostudu, jsme se vrátili domů. Mgr. Jana Paličková

Pouť sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 

Milí farníci,
letošní pouť, oslava narození sv. Jana Křtitele, se bude konat v neděli 27. června 2010. Pouť 

v základu znamená vydat se na cestu. Putovat ze svých domovů na poutní místo. Každý člověk je 

takovým malým poutníkem. Narodili jsme se a putujeme životem. Dobře putovat předpokládá mít 

správný směr. Vědět, kam chci dojít. Místem, cílem našeho pozemského putování je nebe. 

Proto lidi putují na poutní místa, aby zde odevzdali Bohu své radosti i těžkosti života. Zároveň si 

vyprosili další sílu a požehnání do dalších dní svého života. 

Srdečně vás zvu na malou pouť z vašich domovů do našeho staroveského kostela. Slavnostní 

bohoslužby se konají v 8 hod. a 10.30 hodin – při které bude zpívat chrámový sbor. Po mši svaté 

můžete navštívit místní faru a středisko mládeže. Odpoledne nabízíme prohlídku kostela, věže, 

varhan ve dvou časech: v 14.30 hod. a 15.30 hod. 

Pěkné červnové dny, odpočinkové prázdniny přeje a všem lidem dobré vůle žehná

o. Kamil - farář

Okresní kolo „Olympiády mladých chovatelů“ 2010

Dne 24. dubna 2010 se konalo okresní kolo Soutěže mladých chovatelů - od letošního roku se 

tato soutěž přejmenovala na „Olympiádu mladých chovatelů“.

Okresní kolo se opět konalo ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, v renesančním zámku. Začali jsme 

v devět hodin dopoledne, kdy jsme se sešli, lehce rozespalí, ale dobře naladění a připravení.

Ve startovním poli se sešly ostřílené soutěžící, které věděly, co je čeká. Velmi rychle zvládly testy 

a poznávačku (kategorie Ovce, kozy a Ušlechtilé kočky měly připravenou prezentaci na počítači). 

Během pauzy (na vyhodnocení) jsme zvládli nejen rychlé občerstvení, které připravila ostřílená a 

zkušená paní Eva Paličková, ale také jsme prodiskutovali naše písemné práce.

Do celostátního kola postupuje celkem sedm děvčat:

Karolína Fulnečková, Markéta Duží, Kristýna Chvostková, Aneta Kopcová, Tereza Daňová, Len-

ka Lasoňová a Eva Santariusová. Novým soutěžícím, který s námi pojede v srpnu (4. – 8. 8.) do 

Litomyšle, je Matěj Falat za kategorii Ušlechtilé kočky.

Poděkování patří spoluorganizátorům ze ZO ČSCH Stará Ves a vedení okresní organizace za 

fi nanční a praktickou podporu. Mgr. Jana Paličková

A opět jsme se pobavili…

Členové a příznivci našeho klubu dobře vědí, že se každé naše společné setkání snažíme něčím 

zpestřit. Besedou, přednáškou, tanečním vystoupením dětí. Zkrátka, nechceme sedět se založený-

velmi přátelští a otevřeni novým nápadům. Spojují nás společné školní problémy i radosti, takže si 

máme spolu o čem povídat. Velmi poučné jsou pro nás rozdíly a postupy ve školách jednotlivých 

zemí už s ohledem na to, že patříme do jedné Evropské unie.

Naše práce můžete najít na stránkách naší školy: http://zs.staravesno.indos.cz . 

Mgr. Hana Cholevová, koordinátorka projektu

Pohádkové odpoledne v mateřské škole

Předposlední červnové páteční odpoledne bylo pro některé obyvatele naší vesnice netradiční. 

Není tak běžné potkávat na louce vodníka, princezny, ježibaby, Popelku, králíka, mořské panny, 

loupežníky, dokonce dědka s řepou nebo Pata...

Vlastně pročpak ne, když to bylo přímo nad zámkem! Sešli se tady všichni, kteří umí vykouzlit 

radost a úsměv dětí, dokonce i sluníčko se pousmálo a odehnalo strašidelné mraky.

A jak to všechno začalo? Nejprve všechny přivítal klaun Ivík a pověděl, co všechno děti i dospě-

láky čeká. Děti se na začátku naladily tancem a pak už se vydaly plnit těžké úkoly. U prvního stano-

viště je čekal klaun Ivík, kterému děti musely pomoci posbírat neposedné míčky, vodníkovi lovily 

rybičky, Popelce pomohly přebrat hrášek, králík chtěl vidět, jak umějí skákat v pytli, princezně 

sbíraly rozsypané korálky. Nakonec musely u ježi-Radky doletět na košťátku pro nějakou havěť do 

guláše, a protože děti nemohou samy řídit, pomáhali jim i rodiče.

Malý loupežnický ohňostroj svolal všechny děti k hledání ztraceného pokladu. Rozsypané dra-

hokamy přivedly děti až k zahradě, kde děti po usilovném pátrání v písku objevily tajnou zprávu, 

že je někde ukrytá truhla. Opravdu našly obrovskou truhlu plnou hraček.

Pak už všechny čekalo kolo štěstí, kde mohli všichni získat mnoho krásných cen, které nám při-

nesli rodiče. Po celou dobu se mohly děti i dospěláci občerstvit v bufetu „U Třech čarodějnic“, kde 

ty nejhodnější čarodějnice na světě připravily voňavé grilované párečky, děti dostávaly koláček i 

pitíčko. Také dospéláci se mohli posilnit a naladit.

V závěru byly vyhodnoceny a odměněny nejkrásněji pohádkově oblečené rodiny - a nebylo jich 

málo. Odměnou byl například Karkulčin košík, vodníkova hlava z melounu, obrovský koláč pekaře 

Šeděnky a jiné.

Párečky byly dopečeny a snědeny, úkoly splněny, poklad nalezen, kouzelné odpoledne skončilo 

a všichni spokojeně odcházeli domů. Vynaložené úsilí celého pohádkového kolektivu stálo za to. 

Velký dík všem, kdo svou ochotou přispěli k naší společné radosti, obětavým holkám z mateřské 

školy, bezvadným rodičům a veselým dětem.

Děkujeme moc všem, kteří věnovali dary do kola štěstí a přispěli tak dětem k dovybavení tříd 

v mateřské škole, a společně se budeme těšit na příští kouzelné odpoledne.

Radka Navrátilová

Malá Ondřejnice v Praze

Ve dnech 6. - 9. května navštívily děti Malé Ondřejnice hlavní město Prahu a Tuchlovice. Je to 

už potřetí (od roku 2003), kdy jsme recipročně navštívili naše kamarády ze souboru Kytice v Praze. 

Opět jsme upevnili přátelství mezi českým a lašským folklórem. Bylo příjemné poznat, jak se žije a 

bydlí obyčejným lidem v našem hlavním městě. Vystoupení nás čekalo ve čtvrtek a pátek v divadle 

v Kobylisích, prohlédli jsme si nejtypičtější památky Prahy (Staroměstské náměstí, Prašnou bránu 
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ma rukama a čekat, že nás někdo pobaví. Nejraději chystáme krátké žertovné scénky, které před-

vádíme na našich zábavách. Již při jejich vymýšlení a secvičování si zúčastnění užijí spoustu leg-

race. Třeba taková příprava kostýmů… Co najdeme doma, co koupíme, rozstříháme, ušijeme, ať 

to nestojí moc peněz a hlavně, koho do toho navlečeme? Stejně tomu bylo, když jsme plánovali 

letošní velikonoční zábavu. Navázali jsme na loňské Velikonoce, kdy velký úspěch sklidila scénka 

„Selka a slepice“. Však jsme ji také s úspěchem předvedli při setkání klubů seniorů a důchodců měst 

a obcí povodí Ondřejnice. Selka, Irena Polášková, opět zúročila svoje bohaté herecké zkušenosti 

z mládí. Vtipným rýmováním si stěžovala na svoji toulavou slepici. Divila se nejenom ona, když 

se jí tulačka, v mistrném podání Zuzky Petrovské, vrátila domů. Od loňska celá omládla a hrdě se 

po sále producírovala i s kuřetem. „Červený hřebínek, barevné peří, i kohout na hnoji tomu sotva 

věří“. Ano, kohout, ten hodný Mira Hložanka, si opět trpělivě nechal na sebe navléct vše, co pro něj 

ženské vymyslely. Přísným pohledem dohlížel na ty dvě, co zase vyvádějí. Není třeba zdůrazňovat, 

že všichni tři, ale i jejich kostýmy a rekvizity, sklidili velký ohlas přihlížejících A potom se zábava 

rozproudila až do pozdních hodin. Tancovali jsme, zpívali, zapomněli jsme, že nás má něco bolet. 

Že bychom společně se slepicí omládli? Asi ano. Přijďte mezi nás. Víme jak na to. Slepička nám zde 

zanechala recept. Za Klub důchodců Marcela Tylečková

Jahodník

Je oblíbeným a chutným ovocem s mnohostranným využitím jako stolní ovoce, nebo pro 

zpracování sterilizací i mrazením. Podle plodnosti je dělíme na jednou plodící, remontní a 

měsíční. Většina kulturních odrůd je červnových (jednou plodící). Tyto vytvářejí plody během 

krátkého dne a během dlouhého dne vytvářejí odnože. Odrůdy remontní jsou schopny vytvářet 

květní pupeny za různé délky dne a za různé teploty. První diferenciace probíhá už v červnu, 

kvetou pak od července až do mrazů. Vyžadují kvalitnější ošetřování. 

Všechny odrůdy jahodníků jsou oboupohlavní a samosprašné. Pro dobré opylení květů je 

však přítomnost včel a čmeláků nutná. Jahodník vydrží na stanovišti několik let. U jednou 

plodících vyrážejí z kořenového krčku plazivé odnože, které při doteku se zemí zakořeňují. Na 

stanovišti mají značnou přizpůsobivost.

Jelikož jahody patří mezi první ovoce, měli bychom je dopřát zejména dětem a starším oso-

bám. Jaroslav Folta

Tělovýchovná jednota informuje

V těchto dnech vrcholí pro mládežnická družstva oddílu národní házené sezona 2009/2010. Naše 

TJ pořádala o víkendu od 11. 6. do 13. 6. mistrovství ČR starších žaček a od 16. 6. do 18. 6. pohár 

ČR dorostenek. Naši mladí sportovci se účastní také mistrovství ČR starších žaček, dorostenek a 

PČR mladších žaček a starších žáků.

Některé ze soutěží už máme za sebou – jak jsme v nich dopadli?

Starší žáci v Poháru ČR mládeže, pořádaném TJ DIOSS Nýřany, obsadili po bojovném výkonu 4. 

místo ze 7 účastníků, Pavel Onderka byl vyhlášen nejlepším útočníkem soutěže. Na domácím MČR 

starších žaček naše děvčata skončila rovněž čtvrtá.

Od 22. do 27. června proběhnou ve Stupně a okolí oslavy 105 let národní házené. Oslavy budou 

probíhat formou turnajů ve všech kategoriích národní házené. Do výběru hráčů v jednotlivých 

kategoriích bylo nominováno také několik hráčů Staré Vsi. Turnaje se zúčastní i družstvo starých 

gard. Ucelené zpravodajství z MČR a PČR a oslav 105 let národní házené přineseme v příštím 

zpravodaji.

23. 7. 2010 pořádá TJ tradiční taneční zábavu s REZONEM  v parku u hřiště.

Od konce srpna začíná nový ročník soutěží v národní házené. Jednotlivé termíny budou známy 

až po rozlosování soutěží. Pro připomenutí – ostře sledované družstvo mužů „A“ v tomto ročníku 

obsadilo se získanými 19 body pěkné 6. místo.

Od 1. září začínají pravidelná cvičení na hale TJ. Kromě toho připravujeme pokračování jógy 

a další kurs břišních tanců. V případě zájmu se uskuteční taneční pro dospělé. Přihlášky přijímá 

hospodářka TJ do 20. srpna.

V minulých měsících TJ rekonstruovala malý sál. Již v současné době zde probíhá činnost taneč-

ního kroužku, stolního tenisu aj. Nabízíme sál k dispozici občanům i pro jiné aktivity sportovního, 

kulturního a společenského charakteru.

Ing. Libuše Sýkorová – hospodářka TJ 

Informace: 731047601, libuse.sykorova@seznam.cz

Vosy Stará Ves v sezóně 2009/2010

Staroveský tělovýchovný oddíl fl orbalu má za sebou 4. sezónu v ofi ciálních soutěžích ČFbU. 

Jak uplynulý ročník zhodnotit? I přes mírné zklamání v závěru sezóny je možno vyjádřit s naším 

letošním výkonem maximální spokojenost. Loňská zlatá sezóna v Moravskoslezském poháru nás 

přivedla do opět o něco kvalitnější společnosti týmů Moravskoslezské ligy. No a nutno dodat, že 

jsme se do této konkurence hned od začátku opřeli stejně razantně jako říčka Ondřejnice do svých 

břehů. V polovině ročníku začínaly krystalizovat týmy bojující o příčky nejvyšší a tedy i o postup 

do 3. ligy. A staroveský tým byl mezi nimi! 

Jen kvůli několika takticky nezvládnutým koncovkám utkání ve druhé polovině sezóny, v nichž 

jsme vždy až v posledních dvou minutách přišli o více než 10 ligových bodů, nám nakonec 2. příčka 

a s ní i postup do vyšší soutěže unikla o jeden jediný bod…! Ale na druhou stranu, ve světle toho, 

že jsme byli v této soutěži nováčkem a tedy papírově nejslabším týmem, jsme nakonec konečným 

3. místem zaznamenali další obrovský úspěch v naší krátké historii! 

Kromě posledního zápasu jsme dokázali v každém utkání bojovat o vítězství, když jsme z 20 

utkání 10x zvítězili, zaznamenali 3 remízy a ve zbylých případech jsme prohráli (kromě onoho 

posledního utkání) vždy pouze o jedinou branku! Nastřádali jsme tak 33 bodů. Ligu jsme zakončili 

druhým nejlepším skóre 91:75. 

Také v individuálních statistikách jsme byli opět nepřehlédnutelní. Náš tradiční kanonýr Lukáš 

Hyneček se stal s 37 kanadskými body druhým nejproduktivnějším hráčem a s 28 úspěšnými 

zásahy rovněž druhým nejlepším ligovým střelcem. Za zmínku stojí i skvělé 5. místo Jiřího Šev-

číka v kanadském bodování za 21 branek a 10 asistencí. Celou sezónu letos v brance odtáhl Tomáš 

David, který odchytal rekordních 720 ligových minut a soutěž ukončil jako čtvrtý nejlepší ligový 

gólman s průměrem 3,75 gólu na zápas.  

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim fandům, kteří navštěvují naše zápasy a takto nás 

podporují. I jim slibujeme, že v příští sezóně 2010/2011 se budou Vosy Stará Ves v Moravskoslezské 

lize snažit opět dosáhnout na příčky nejvyšší.  
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11. staroveské obecní slavnosti a 7. ročník festivalu Poodří Františka Lýska

21.–22. května 2010

Kamil Hutěčka

Z Obecní matriky

Naši noví občánci

Petra Grulichová - rodiče Oto Heller a Petra Grulichová

Anna Janošcová - rodiče Marcel Janošec a Naděžda roz. Vrbová

Jan Dvorský - rodiče Petr Dvorský a Monika roz. Žídková

Veronika Hýlová - rodiče Marcel Hýl a Jana roz. Turková

Lea Neuwirthová - rodiče Štěpán Neuwirth a Jana roz. Filipcová

Sabina Chvostková - rodiče Roman Chvostek a Lada roz. Laryšová

Martin Pazderník - matka Ivana Šichorová

Jan Ritzka - matka Michaela Ritzková

Lukáš Pavlasek - rodiče Miroslav Pavlasek a Petra Novobilská

K narození děťátka blahopřejeme.

Své významné životní jubileum oslavili a oslaví naši občané:

Helena Ranochová - 80 let

Božena Sýkorová - 80 let

Anna Máchová - 90 let

Zdenka Hložanková - 92 let

Irena Paličková - 80 let

Jan Sýkora - 94 let

Bohumil Filipec - 91 let

Helena Dvorská - 80 let

Břetislav Palička - 80 let

Oldřich Hýl - 80 let

Našim jubilantům přejeme nejen pevné zdraví, ale i hodně štěstí a rodinné pohody.

V uplynulém období nás opustili tito naši občané

Božena Matějová - ročník 1925

Alois Onderka - ročník 1934

Erich Václavčík - ročník 1930

Oldřich Vala - ročník 1934

Ladislav Prešinský - ročník  1964

Libuše Kelnerová - ročník 1925

Vernisáž – výstava obrazů Milana Ressela Vernisáž – výstava prací řezbáře Jiřího Vyviala 

Dětský pěvecký sbor ZŠ Stará Ves Dětský pěvecký sbor Studeňáček – Studénka

Lašský smíšený pěvecký sbor Baška Pěvecké sdružení Martinů – Třinec
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11. staroveské obecní slavnosti a 7. ročník festivalu Poodří Františka Lýska

21.–22. května 2010

Zámecká kapela před halou TJ Pohádka košateckých dětí „O Zlatovlásce“

Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica Soubor valašských písní a tanců Vsacan – Vsetín

Folklorní soubor Šmykňa  - Ostrava Dětský folklorní soubor Ostravička – Frýdek-Místek

Spirituál kvintet

Návštěva staroveských v gmině Lipowa v Polsku

Starostové Lipowe W. Zuziak a Staré Vsi D. Dvořák

Účastníci zájezdu do Lipowe

Lašské lahůdky připravoval Roman ŠperlínNa nádvoří zámku v městě Žywiec

Volby – 29. května 2010

Volební okrsek č. 1 – Myslivna Volební okrsek č. 2 – zámek Volební okrsek č.3 – Kulturní dům 

v Košatce
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Povodeň – 17. a 18. května 2010

Stará Ves 

– u hasičárny

Stará Ves 

Košatka

Košatka

Přebor ČR starších žaček ve Staré Vsi
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

konané ve dnech 28. 05. – 29. 05. 2010 

Obec: Stará Ves nad Ondřejnicí 

Okrsky Voliči

v seznamu

Vydané

obálky

Volební

účast v %

Odevzdané

obálky

Platné

hlasycelkem zpr. v %

3 3 100,00 2 133 1 447 67,84 1 446 1 438

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 OBČANÉ.CZ 9 0,62

4 Věci veřejné 171 11,89

5 Konzervativní strana 1 0,06

6 KSČM 192 13,35

9 ČSSD 327 22,73

12 Moravané 9 0,62

13 SPO ZEMANOVCI 69 4,79

14 STOP 2 0,13

15 TOP 09 134 9,31

17 KDU - ČSL 78 5,42

20 Strana zelených 14 0,97

21 Suverenita J. Bobošíkové 54 3,75

23 Česká pirátská strana 15 1,04

24 Děl. str. sociální spravedl. 15 1,04

26 ODS 348 24,20

POZVÁNKY

POZVÁNKA NA HASIČSKÉ SOUTĚŽE

Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zve všechny místní i přespolní občany na 

tradiční letní hasičské akce - soutěže v požárním útoku družstev mužů a žen. 

STAROVESKÝ KOTEL 

Asi stěží si necháte ujít populární noční soutěž, která je plánovaná na neděli 4. července 2010 

od 21.30 hodin v areálu hřiště nad zámkem. Tradičně kvalitní pohoštění a posezení však bude pro 

širokou veřejnost připraveno stejně jako každoročně již od 20.00 hodin! 

Vítání občánků 

10. dubna 2010

Jarní toulání 

s Kondorem 

21. dubna 2010

Den matek – vystoupení dětí – 5. května 2010

Den matek – naše nejstarší spoluobčanky

Pohádkový den v mateřské škole
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POHÁR OBCE STARÁ VES n. O. 

Hned měsíc nato, v sobotu 14. srpna 2010, se uskuteční denní pohárová soutěž, která se usku-

teční na hasičském cvičišti v areálu nad sportovní halou TJ Stará Ves. Soutěž je opět zařazena do 

prestižního seriálu Moravskoslezské ligy v požárním útoku jako jeho 12. kolo. Také zde budou mít 

pořadatelé pro soutěžící i diváky připraveno spoustu vařených i grilovaných pochutin a bohaté 

občerstvení.  Na Vaši návštěvu se těší staroveští hasiči!

Oznámení

Zubní oddělení oznamuje od 1. 7. 2010 změnu ordinačních dnů ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Z technických důvodů se pondělní ordinace přesouvá do Krmelína, a to opět od 8.00–12.00 

hodin.

Telefon - Stará Ves n. O.: 558 669 223, Krmelín: 558 674 317

Ordinace rovněž nabírá nové pacienty za podmínky pravidelných preventivních prohlídek 2x roč-

ně.

MUDr. Ivana Bočková

Pozvánky:

Kulturní komise při Obecním úřadu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
vás srdečně zve do zámku na vernisáž výstavy
115. výročí založení hasičského sboru
50. výročí požárního útoku
Pátek 25. května 2010, 17 hodin
Výstava bude otevřena do 5. září 

vždy v pátek, sobotu a neděli od 9 do 17 hodin.

Přednáška

„Kreslení jako cesta k objevování svého potenciálu“
Kreslení je dovednost, kterou se lze naučit.
- jak se stát kreativnější
- jak fungují naše hemisféry
- jak docílit spolupráce obou hemisfér
- jak to využít ve svém životě
Přednáška se zážitkem, nejen pro ty, kteří se chtějí naučit kreslit a malovat.
Lektor: Ing. Dagmar Rudolfová
Zámek ve Staré Vsi n. O., pátek 17. září, 17 hodin.

Nový program Beskydského Veseléta představí nabité akce světa!

Již v těchto dnech je k dostání na pobočkách Beskydského informačního centra Frýdek-Mís-

tek kapesní program Beskydského Veseléta 2010. Všechny pobočky Frýdek, Místek, Frýdlant nad 

Ostravicí vám program poskytnou zdarma. Dozvíte se v něm důležité informace ke všem akcím 

Veseléta jako místo konání, čas zahájení a popisy akcí s programem.

 Většina akcí Beskydského Veseléta 2010 se bude konat na březích nebo v blízkosti řeky Ostravice. 

Prvenství v zahájení tohoto seriálu kulturních akcí zůstává Mezinárodnímu folklórnímu festivalu. 

Příjemné odpoledne mohou očekávat příznivci dechové hudby i v letošním roce. Opět jsme sáhli 

do hvězdných řad a bude se opravdu na co těšit. Kovbojové a indiáni pokoří břeh řeky Ostravice, 

aby se hlavně malí, ale i velcí mohli přenést do doby, kdy házení tomahavkem a jízda na koni patřily 

k běžným uměním, proto je víc než lákavé si jít toto všechno vyzkoušet na vlastní kůži. Na začátek 

prázdnin je také připravena „streetová“ show plná adrenalinu a extrémních variací na speciálních 

překážkách. Mezi další tradiční akce patří i jazzové odpoledne, které svou typickou melodií rozezní 

místecké náměstí. Po loňském, velice úspěšném startu akce s názvem Beskydské rekordy, kdy jsme 

stoupali společně na vrchol Mount Everestu, se budeme snažit ustanovit rekord. Jaký? Sledujte 

www.veseleto.cz. Celodenní zábava v duchu lidových tradic, plná soutěží a rekordů, bude zase bavit 

návštěvníky na Zámeckém náměstí. Hvězdy nad řekou Ostravicí jsou letošní novinkou v akcích 

Veseléta. Světové pop stars přijedou rozzářit nebe nad Frýdkem-Místkem. 

Nezapomeňte si vyzvednout nabitý program na jedné z našich poboček a přijďte zažít veselou 

atmosféru na Beskydském Veselétě s celou rodinou.

Plán akcí na 2. pololetí roku 2010

DATUM AKCE MÍSTO POŘADATEL

4. července Staroveský kotel Areál zámku Sbor dobr. hasičů

10. července Beseda s Jiřím Lábusem Zámek Obecní úřad

21. srpna Ukončení prázdnin Mysl. chata v Košatce TJ Sokol Košatka

1. září Tradiční posezení Hasičská zbrojnice Klub důchodců

18. září Drakiáda Košatka TJ Sokol Košatka

6. října Tradiční posezení Hasičská zbrojnice Klub důchodců

10. listopadu Tradiční posezení Hasičská zbrojnice Klub důchodců

8. prosince Mikulášská zábava Hasičská zbrojnice Klub důchodců

29. prosince Silvestr Hasičská zbrojnice Klub důchodců
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Církev Křesťanské společenství

Pravidelná bohoslužebná setkání se konají od 11. dubna 2010 každou neděli, kromě 

poslední neděle v měsíci, a to na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (bývalá školní třída 

v 1. poschodí budovy), vždy od 9.30 hodin.

Každý je zván na tradiční křesťanskou Bohoslužbu v soudobém srozumitelném stylu.

Součástí setkání bývají křesťanské písně za doprovodu kytary. Čtení z Bible a kázání, 

motlitby za nemocné i čas pro soukromé rozhovory. Celé rodiny vítány, program pro 

děti zajištěn.

Naším cílem je dát každému příležitost poznat Boha osobně a ve víře v Ježíše Krista 

nalézt sílu k životu, radost, pokoj a naději do budoucnosti.

Kontakt: Jaromír Jandl, tel.: 604 892 000, e-mail: novazeme@email.cz, nebo Danuše 

Höferová, tel: 728 745 337.

KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ STARÁ VES

TRADIČNÍ KŘESŤANSTVÍ V SOUDOBÉM STYLU

www.kaesostrava.cz 

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 850 kusů. Registrováno u MK ČR E 12347. Uzávěrka příštího 

čísla je 14. června 2010. Tisk: H-computers, Ostravská 83/39, Hlučín 748 01, tel: 777 139 848, e-mail:  hcomp@seznam.cz

Nově otevřená prodejna 
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí                         

BARVY – LAKY
Barvy českých výrobců.

Stará Ves nad Ondřejnicí, Rynek č. 132
Tel.: 603 777 182
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 Stará Ves po povodních

V Košatce


