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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 

přišlo jaro, tedy období, kdy se příroda 
probouzí, slunce svítí déle, a tak se můžeme déle 
těšit z jeho hřejivých paprsků. 

Podařilo se nám utlumit Covid a chvilku 
jsme si mysleli, že vše špatné je za námi. Bohužel 
však jen do té doby, než přišly zprávy o ne- 
smyslné válce na Ukrajině, která dala do 
pohybu miliony lidí, zejména žen a dětí. 

Tato situace znovu potvrdila, že naši občané 
nemyslí jen na sebe a začali finančně přispívat, 
pomáhají s věcnými sbírkami a někteří dokonce 
nabízejí ubytování. Vám všem patří velké 
poděkování a věřím, že tak, jako jsme se 
vypořádali s pandemií, společně překonáme 
tuto válku, protože, jak se zpívá v jedné písni: 
„Válka je vůl.“

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

 ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5  
a 6/2021 (odvodnění komunikace ul. K My-
slivně +429.000 Kč, svoz komunálního od-
padu +600.000 Kč, novostavba technického 
zázemí obce – 500 tis. Kč aj.).

 ZO schválilo pravidla rozpočtového provi-
zoria obce na I. čtvrtletí 2022.

 ZO schvá l i lo p.  Ji ř inu Onderkovou  
a Mgr. Zdeňka Ševčíka pro období 2022-26 
do funkce přísedícího Okresního soudu  
ve F.-M.

 ZO schválilo poplatek za obecní systém od-
padového hospodářství ve výši 780 Kč na 
občana s 50% úlevou nad 85 let a 4. a další 
dítě.

 ZO schválilo vyhlášku obce Stará Ves n. O. 
č. 3/2021 o nočním klidu.

 ZO schválilo aktualizaci strategického do-
kumentu – Rozvoj Obce Stará Ves n. O. 
2020–25.

 Starosta obce informoval o plánu akcí pro 
r. 2022 (výstavba mostu přes řeku Lubinu, 
dokončení košatecké cyklostezky, otevření 
sběrného dvora, dokončení sportovního 
areálu ZŠ, odbahnění rybníka, dokončení 
kanalizace, komunální volby). Novinkou 
jsou jednání o výstavbě kruhového objezdu 
u obchodu Hruška.

 RO schválila dodatek smlouvy s f. Lesostavby 
F.-M. (termín dokončení 31. 5., cena 
1.421.027 Kč bez DPH).

 RO schválila Smlouvu o poskytování soci-
ální služeb s f. Centrum sociálních služeb 
O. – Mariánské Hory.

 RO schválila Rozpočtové opatření č. 7/2021 
– kotlíková půjčka 2.550.000 Kč.

 RO schválila dodatek SOD akce „Sběrný 
dvůr Stará Ves n. O.“ s f. ELORA GROUP 
s.r.o., Oprechtice, celková cena 11.950.474,66 
Kč bez DPH.

 RO schválila prominutí nájmu KD Odra pro 
Myslivecký spolek Soutok Košatka za Po-
slední leč 18. 12. 2021.

 RO schválila žádost o dotaci na projekt „Vir-
tuální realita a robotika ve výuce na ZŠ  
a MŠ Stará Ves n. O“.

 RO schválila SOD s f. Lesostavby F.-M. akce 
„Odstranění havarijního stavu parku“, cena 
331.907 Kč s DPH.

 RO schválila rozbor hospodaření za r. 2021 
a návrh rozpočtu knihovny ve Staré Vsi  
a Košatce.

 RO schválila nabídku Kamenické dílny Orel 
na rekonstrukci sklepní místnosti zámku, 
cena 172.460 Kč s DPH.

Zpravodajství ze zámku
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 RO schválila Licenční smlouvu k užívání 
softwaru pro tvorbu a evidenci usnesení ZO 
a RO.

 RO schválila prodloužení smlouvy na po-
kračování výstavy „Dobové kočárky“ do 30. 
6. 2022.

 RO schválila dar na podporu nemocných  
s roztroušenou sklerózou (250 Kč/os./den) 
pro UNII ROSKA F.-M.

 RO schválila přijetí daru (masážní zvedací 
křeslo) pro zapůjčení seniorům.

 RO schválila nabídku Ing. M. Limanovské-
ho, Bílovec, na zpracování PD akce Tech-
nická infrastruktura ul. Delfínova.

 RO schválila pronájem travnaté plochy nad 
zámkem pro provozování lunaparku při 
tradiční pouti f. Otto Flaks, Sviadnov.

 RO schválila licenční smlouvu o veřejném 
provozování hudebních děl s f. OSA - Praha 
6, cena 3.330 Kč vč. DPH.

 RO schválila dodatek SOD akce „Stará  
Ves n. O. - odkanalizování obce, II. etapa", 
s f. STASPO, O.-Radvanice, cena celkem 
110.782.820 Kč bez DPH.

 RO schválila dar 5.000 Kč organizaci Zdra-
votní klaun, Praha 9.

 RO schválila nabídku Ing. M. Limanovské-
ho, Bílovec, na zpracování PD „Autobusové 
zastávky Košatka", cena 78.650 Kč vč. DPH.

 RO schválila dotaci z rozpočtu MSK Ostrava 
(max. 75 % nákladů) na projekt „Technicko-
-ekonomická studie nakládání s odpadními 
vodami v k. ú. Košatka", max. výše 292.500 Kč.

 ZO schválilo dar Domovu pro seniory ON-
DRÁŠ, Brušperk, ve výši 75.000 Kč.

 ZO schválilo názvy nových ulic - K Malému 
lesíku, Neničkova, prodloužení ul. Delfíno-
va, prodloužení ul. Do Polí, ul. Větrná.

 ZO rozhodlo nepořídit změnu územního 
plánu č. 2 pro Axiom Line (Nový Svět) a p. 
Vav rečkov i (Košat ka),  poř íd it p. P. 
Kořínkovi.

 ZO schválilo dotaci 105.000 Kč pro Festival 
Poodří F. Lýska, z.s.

 ZO schválilo dotaci 415.000 Kč pro TJ Stará 
Ves n. O., z.s.

Mgr. Jaromír Chvostek

Původním záměrem této účelově zavedené 
a dočasné rubriky bylo informovat o průběhu 
rekonstrukce zámku z minulých let. Postupně 
se ale ukázalo, že „odbýt“ novinky několika 
články tak jednoduše nejde. A co si bude-  
me povídat: opravy, úpravy, vylepšení a resta- 
urování zámku je v podstatě nekonečný 
příběh…

Co je tedy nového na zámku na začátku 
tohoto roku? Můžeme to vzít „od podlahy“  
– přesněji řečeno od sklepa. Už v loňském roce 
se podařilo ve velké sklepní místnosti dokončit 
všechny stavební úpravy, tedy stabilizovat cih-
lovou klenbu, doplnit břidlicovou podlahu, 
osaditvýklenky dřevěnými deskami, položit 
koberec. Zbývá dořešit poslední krok – osvět-
lení. Pokonzultaci s Národním památkovým 

ústavem Ostrava bylo rozhodnuto pořídit 
závěsná LED svítidla GLARRE MINNI od 
firmy Hormen. Pokud se podaří stylově dotvo-
řit čelní stěnu přislíbeným artefaktem, mohla 
by být místnost zanedlouho připravena  
k plnému využití.

Poněkud komplikovanější je stav menší 
sklepní místnosti vpravo od schodiště. Tam  
v současnosti probíhají práce na úpravě cihlo-
vých kleneb a podlah, které provádí osvědčené 
kamenictví pana Orla. I zde by v dohledné době 
měl vzniknout stylový prostor, kam by se poz-
ději umístilo vybavení obslužné místnosti, 
podobně jako tomu bylo v minulosti.

Druhé nadzemní podlaží zámku je díky 
rekonstrukci (a ozvláštnění nově objevenými 

Co je nového na zámku?
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nikami a prevéty) stavebně připraveno pro 
instalaci obecní knihovny. Věříme, že se podaří 
první krok a získáme pro letošek dotaci MAS 
Pobeskydí na pořízení technického vybavení, 
poté bude následovat krok číslo dvě – podání 
žádosti o dotaci na vybavení potřebným nábyt-
kem z programu IROP během letošního roku. 

A poté se snad splní sen naší paní knihovnice 
Michaely Daňkové o krásné, prostorné kni- 
hovně, komunitním centru a zároveň místu 
oddechu i poučení.

Mgr. Jaromír Chvostek

Rekonstrukce sklepních prostor zámku

Loňský rok byl z pohledu stavebních prací 
naprosto výjimečný. Ani letos nás ovšem nečeká 
žádný velký odpočinek s rukama založenýma 
za zády. Co nás bezprostředně čeká?

21. 3. 2022 byla zahájena dlouho připravo-
vaná výstavba nového mostu v Košatce přes 
řeku Lubinu. Dílo si vyžádá velkou trpělivost 
občanů, neboť během výstavby bude uzavřeno 
spojení Stará Ves – Košatka a objízdná trasa 
vede přes Petřvald a Petřvaldík. Pěší a cyklisté 
po sesednutí z kola budou mít možnost projít 
stavbou vymezeným koridorem. Předpo- 

kládané ukončení stavby je plánováno na říjen 
tohoto roku. 

Ve Staré Vsi budeme kompletně obnovovat 
ohrazení kolem Ondřejnice, které by mělo být 
hotové do konce dubna a mělo by opět na delší 
čas zajišťovat bezpečnost provozu kolem řeky. 

K definitivnímu uzavření stavby obecní 
části kanalizace byla podána opakovaná žádost 
o kolaudaci, takže s jistou dávkou optimismu 
lze říci, že od května budou mít občané možnost 
napojovat své nemovitosti. K vlastní realizaci 
domovních přípojek bude na stránkách obce 

Co nás čeká v obci v nejbližších týdnech
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umístěn návod, jak správně postupovat. Nový 
sběrný dvůr je technicky připraven přijmout 
první návštěvníky, ale bohužel žádost na kolau-
daci leží již několik týdnů na stavebním úřadě. 
Tak snad už brzy…

V průběhu dubna a května bude dokončen 
sportovní areál za základní školou položením 
sportovního povrchu běžecké dráhy.  

V zámeckém sklepě probíhají restaurátor-
ské práce na dokončení staré zámecké vinárny. 
Obec tak získá v brzké době další prostory  
pro pořádání společenských akcí. 

V průběhu dubna a května dokončíme 
opravy místních komunikací tam, kde se 

nestavěla kanalizace, a rovněž bude dokončena 
oprava místní komunikace „K Myslivně“.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Stavba běžecké dráhy v areálu školy

V minulých týdnech došlo ke kácení stromů 
v lokalitě Hůrka pod hřbitovem. Jelikož jde  
o poměrně rozsáhlý zásah, který se setkal s reakcí 
mnohých občanů, přinášíme výňatky z odůvod-
nění majitele uvedeného pozemku, Ostravských 
městských lesů a zeleně, s.r.o. (kráceno):

V lokalitě Hůrka, pod hřbitovem ve Staré 
Vsi proběhla obnovní těžba lesního porostu. 
Tato těžba byla schválena radou města Ostravy 
a je v souladu s platným „Lesním hospodář-
ským plánem“.

Na našich internetových stránkách www.
ostravskelesy.cz  je podrobný rozpis všech 
obnovních prvků zařazených do plánu těžeb 
pro rok 2022, a to v sekci „Informace pro veřej-
nost“ (pozn.: bude se ještě jednat o několik 
vybraných lokalit Černého lesa). Jsou zde i jiné 
pozemky, kde se chystáme k obnově porostů  
na Vašem katastru.

Veškeré tyto pozemky předložené radě 
města našimi revírníky byly cíleně vybrány 
hned z několika důvodů. Jedním z kritérií je 
vysoký věk porostu (v případě Hůrky je to přes 
130 let) a na to navazující špatný zdravotní stav 
jednotlivých dřevin. Ty pak hrozí buďto totál-
ním selháním a nekontrolovatelným pádem, 
nebo postupným odumíráním a pádem částí 

stromu na komunikace, popř. majetek, popř. 
návštěvníky lesa. V rámci monitoringu nebez-
pečných stromů pro město Ostrava se touto 
problematikou zabýváme i v jiných lokalitách. 
Je standartní a dle „Lesního zákona“ dokonce 
povolené, zabývat se obnovou lesního porostu 
už od jeho věku 80 let. Samozřejmě je to indi-
viduální dle stanoviště - jak je vidno, zde jsme 
lesu dali prostor o 50 let delší. Po provedené 
těžbě na místě jsme zjistili, že 95 % stromů bylo 
zasaženo dřevokaznými houbami a hnilobou 
kmene. Ponechat tento porost bez zásahu by 
bylo nejen krajně nezodpovědné, ale dokonce 
protizákonné. Jsme povinni takovéto stromy 
vyhledávat a pokácet. Těžba je prováděna  
v tomto období z důvodu vegetačního klidu 
dřevin a  časového prostoru, kdy nehnízdí ptáci 
a jiné druhy živočichů nevychovávají mláďata.

Celá obnova porostu spočívá nejen v odká-
cení přestárlého porostu, ale také v tom, že po 
úklidu klestu a přípravě plochy, bude tato ještě 
letos v jarních měsících znovu zalesněna 
vhodnou dřevinnou skladbou, výsadba bude 
oplocena proti okusu zvěří (lesnickou oplocen-
kou) a na místě se vypěstuje les nový. V případě 
lesa se potkáváme s jednou obrovskou výhodou,  
a to je ta, že les plní své funkce (vodohospodářská, 
ekologická, estetická, půdoochranná, rekre- 

Kácení na Hůrce
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Březen jako Měsíc knihy se slaví od roku 
1955. Je to tedy naše nejstarší a tradiční kampaň 
k podpoře četby a čtenářství. S krátkou přestáv-
kou, kdy na přelomu tisíciletí došlo k přejme-
nování této celostátní akce na Březen – měsíc 
internetu a k větší propagaci tohoto nového 
média a služeb s ním spojených, jsme se v roce 
2009 částečně vrátili k původní myšlence pro-
pagace knih a čtení, která byla ještě rozšířena 
o osobu čtenáře jako takového. V knihovnách 
po celé republice je od té doby březen prezen-
tován jako Měsíc čtenářů a je spojen jednak  
s pořádáním mnoha akcí na podporu čtenář-
ství, ale i se zaváděním nových služeb pro čte-
náře, například půjčování audioknih, e-knih, 
deskových her, zřizování biblioboxů, možnosti 
občerstvení, dětských koutků atd.

Možnosti naší knihovny jsou v tomto směru 
zatím omezené, i když první vlaštovky v podobě 
několika audioknih a her už se u nás také 
najdou. Co nás limituje především, to je ome-
zený prostor. Ale až se společně dočkáme nové 
knihovny, prioritou bude, aby se v ní návštěv-
níci cítili co nejpříjemněji, aby jim bylo vytvo-
řeno zázemí pro pohodlné využití volného času 
v prostorách knihovny včetně možnosti občer-
stvení a „odložení“ dětí do hracího koutku, ale 
také například vzdělávání.

Prozatím jsem se zaměřila na to, co je 
momentálně v našich možnostech a zároveň je 
i nejdůležitější - na motivaci dětí ke čtení. Pri-
oritou je sice pořádat lekce výchovy ke čtenář-
ství na půdě knihovny, ale protože hromadné 

Obecní knihovna v plném provozu

ační, produkce kyslíku atd.) v každém stádiu 
svého vývoje, tzn. hospodaří se trvale udržitel-
ným způsobem.

Na místě byla umístěna informační cedule 
s textem, který se snaží vysvětlit, co se v dané 
lokalitě děje. Dále se na ploše pro obnovu 
porostu využije přirozeného zmlazení z mateč-
ných dřevin a provede se dosadba plochy saze-
nicemi. Na místě bude z částí kmenů vytvořeno 
tzv. broučkoviště, kdy je ponechána část silné 
dřevní hmoty na místě z důvodu zvýšení bio-
diverzity a pro možnost úkrytu a vývoje hmyzu 
apod. Bude také osazeno informační cedulí.

V dané lokalitě u Hřbitova jsme v minulém 
roce řešili tři případy kácení takových stromů, 

které ohrožovaly svým stavem bezpečnost osob 
a majetku. Zvláště frekventovaná přístupová 
cesta ke hřbitovu, přilehlé parkoviště, jakož  
i oplocení a vybavení hřbitova včetně hrobo-
vých míst budou zase chvíli v bezpečí.

V případě jakýchkoliv otázek se na mne 
prosím obraťte.

Marek Vašenda, DiS., 
vedoucí střediska lesní výroby

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
Antonína Brože 2/3124, 700 30 

Ostrava-Zábřeh
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Události v kultuře

S nastupujícím jarem a uvolňováním pro-
tiepidemických opatření se pomalu vrací do 
normálu i situace na poli kultury, což nám 
umožňuje doufat v oživení společenského  
a kulturního dění i v naší obci.

První letošní akcí byla přednáška Život  
s vášní, čokoládou a vínem paní ing. Marcely 
Krčálové, která se uskutečnila 11. 3. v 17 hodin 
v malém sále TJ Stará Ves nad Ondřejnicí. 
Vzhledem k tomu, že součástí přednášky byla 
i degustace deseti druhů čokolád a dvou druhů 
vín, byl počet míst omezen, a proto bylo nutno 
si vstup zarezervovat. Tento nezvyklý způsob 
organizace přednášky některé návštěvníky 
zaskočil, a protože téma bylo lákavé, sešlo se 
nás v sále třicet dva namísto doporučeného 
počtu dvacet osm. Vše jsme ale nakonec zvládli 
a při ochutnávce se dostalo na všechny. Před-
náška byla velmi zajímavá, představila nám 
čokoládu nejen jako oblíbenou sladkost, ale také 
jako potravinu s příznivými účinky na náš 
organismus. Dozvěděli jsme se mnoho nového 
od historie po výrobu čokolády a přesvědčili 
jsme se o tom, že kvalitní čokoláda výborně 
chutná nejen sama o sobě, ale i v kombinaci  
s vínem.

V pátek 8. 4. bude zahájena výstava obra- 
zů Hany Kumalové, staroveské výtvarnice  
a malířky. Hana Kumalová studovala obor 

Propagační výtvarnictví na SPšS v Ostravě–Pří-
voze. Je členem Výtvarného k lubu Frý- 
dek-Místek, pravidelně se účastní výstav Salon 
na frýdeckém zámku. Přispívá a podílí se na 
akcích Charity Frýdek-Místek, její výstavy 
mohli lidé navštívit v Ostravě, Zlíně, Frýdlantu 
nad Ostravicí, Moravské Nové Vsi, Hukvaldech 
a dalších místech. Náměty čerpá z přírody, ves-
míru a hlavně z děl starých mistrů. Posvém 
zpracovává některé výjevy z bible a dávné his-
torie. Výstavu zhruba třiceti obrazů Hany 
Kumalové bude možno navštívit do 30. 9. v 1. 
patře zámku.

Souběžně s výstavou obrazů Hany Kuma-
lové je stále otevřena i výstava dobových 
kočárků Kočárky, panenky, paraplíčka. Vzhle-
dem k nepolevujícímu zájmu návštěvníků nejen 
místních, ale také z blízkého i vzdálenějšího 
okolí, bude výstava prodloužena do 30. 9. Důka-
zem zájmu o výstavu je počet návštěvníků, kteří 
přišli obdivovat množství a rozmanitost vysta-
vených kočárků, panenek a dalších dobových 
předmětů. K 10. 4. jich bylo již 2215. Dvoutisí-
cího návštěvníka jsme na výstavě přivítali  
18. 12. 2021. Byla jím paní Eva Raiskupová  
z Frýdku-Místku, která navštívila výstavu  
v doprovodu své dcery a pravnučky. Pro ty  
z vás, kteří jste historické kočárky paní Zdeňky 
Ivánkové ještě neviděli, bude výstava otevřena 
o sobotách, nedělích a svátcích od 14 do 18 

návštěvy dětí v naší knihovně zatím nejsou 
možné, dohodla jsem se s vedením školy, že ke 
knihovnickým lekcím mohu využít prostory 
školní čítárny. Ve spolupráci s třídními učitel-
kami se nám podařilo v průběhu března zorga-
nizovat lekce pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ  
a musím přiznat, že to byla velmi milá setká-
vání. Lekce výchovy ke čtenářství sestávají jed-
nak z motivačních rozhovorů na téma čtení,  
z povídání o tom, jak se orientovat v knihovně, 
jak najít informace o knížkách, ale i z čtení 
úryvků ze zajímavých knih a soutěží. Vše je 
samozřejmě přizpůsobeno věku dětí. S prv-
ňáčky se toho mnoho nestihne, jelikož si chtějí 

povídat nejen o knížkách, ale i o zvířátkách, 
která mají doma, nebo třeba o tom, že jim 
zrovna vypadl další mléčný zub. To s páťáky je 
to už pochopitelně jiné. Je zajímavé sledovat, 
jak třídu po třídě děti rostou jako z vody nejen 
fyzicky, ale i mentálně. Jako vždy po skončení 
knihovnických lekcí, i tentokrát se začínají hlásit 
do knihovny noví malí čtenáři, což je známkou 
toho, že tyto lekce mají smysl.

Děkuji učitelkám naší školy za poskytnutý 
azyl a budu se těšit zase příští rok. Kdo ví, třeba 
už v nové knihovně. 

Michaela Daňková, ObK Stará Ves
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Rok 2021 v Košatce

Rok 2021 je dávno za námi, ale přesto bych 
chtěl připomenout pár akcí, které se uskutečnily 
v Košatce. Několik akcí, o kterých se píše v jiném 
příspěvku, uspořádala paní Mariašová s panem 
Jurinou pro naše občany a jejich děti. 

Na poli sportu se za příznivého počasí schá-
zeli dvakrát týdně všichni vyznavači nohejbalu, 
SDH Košatka pravidelně trénovala na své soutěže 
a v měsíci červenci proběhla soutěž Moravsko-
slezské ligy v hasičském sportu.

S nepřízní počasí se sportovní aktivity pře-
sunuly do prostor KD Košatka, kde se hlavně 
mládež začala scházet při stolním tenise. Tato 
aktivita deváťáků vyvrcholila 23. prosince, kdy 

Košatka se baví i staví…

Obrazy Hany KumalovéPřednáška o čokoládě a víně

hodin (platí i pro výstavu obrazů Hany Kuma-
lové). Mimo tuto otevírací dobu bude návštěva 
možná pouze po předchozí domluvě na tel.  
č. 558 669 201 (volejte v pracovní dny od 8 do 
14 hodin).

V sobotu 23. 4. v 17 hodin se můžeme těšit 
na vystoupení smyčcového kvartetu BO-LE-RO. 
Členové kvartetu Martin Foral, Katka Mlčo-
chová, Radka Hýlová a Šárka Sváčková spolu 
začali hrát od roku 2015 zpočátku převážně na 
rodinných oslavách, dnes je můžete potkat také 
na veřejných akcích. Koncert se bude konat na 
nádvoří staroveského zámku a poslechneme si 
nejen známé skladby klasické hudby, ale také 
hity současnosti. Výtěžek ze vstupného bude 
věnovaný na stavbu komunitního centra Die- 
cézního střediska mládeže ve Staré Vsi.

Po dvou letech, kdy pořádání hromadných 
akcí bylo prakticky nemožné, se opět vrací 

Obecní slavnosti, které se letos uskuteční  
v sobotu 4. 6. S organizací tak velké akce je vždy 
spojena snaha pořadatelů o co nejzajímavější 
program a co nejhladší průběh. Na obojím se 
nyní usilovně pracuje tak, abychom si slavnosti 
všichni užili.

Dále bych chtěla připomenout všem spol-
kům a jiným organizátorům, aby na adresu 
kultury kultura.staraves@gmail.com zasílali 
základní informace o pořádaných akcích, ať je 
můžeme postupně vkládat do kalendáře kul-
turního dění, který slouží k plánování akcí.

Na závěr mi dovolte vyslovit přání, aby-
chom prožili pokud možno v klidu slunečné 
jarní dny a veselé Velikonoce a abychom se  
v hojném počtu sešli na dalších kulturních 
akcích. 

Za kulturní komisi při OÚ Stará Ves 
Michaela Daňková
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David Badžgoň se svými spolužáky uspořádal 
pod záštitou TJ Sokola Košatka turnaj ve stolním 
tenise. Turnaje se zúčastnilo dvanáct hráčů nejen 
z Košatky, ale i ze Staré Vsi. Patrony turnaje se 
stali otcové Patrik Kantor a František Badžgoň, 
kteří si s účastníky turnaje také poměřili své síly. 
Dle vyjádření patronů turnaje ovládají tento 
sport kluci a holky velmi dobře a je přínosem, 
že mají zájem sportovat. Na prvních třech mís-
tech se umístili:

1. Richard Jančák
2. David Badžgoň
3. Michal Kantor

Za osadní výbor Košatka 
Milan Korpas

Malé ohlédnutí za rokem 2021

Ačkoliv nás v loňském roce sužovaly zákazy 
a omezení kvůli koronavirové epidemii, přichys-
tali jsme pro naše spoluobčany setkání na počest 
každoroční akce „Pálení čarodějnic“. Nejen že 
nám přálo počasí, ale také přišlo v dobré náladě 
několik desítek občanů se svými dětmi, abychom 
společně uvítali příchod jara, opekli pár buřtů  
a podpořili místní hospodu zakoupením alespoň 
„piva v kelímku“.

Rok se rychle překutálel, nastal podzim  
a přišel čas, aby se zvířátka uchýlila k zimnímu 
spánku… Připravili jsme pro děti a jejich rodiče 
„Lucerničkový průvod" Košatkou. Začátek byl  
u lubinského mostu, zabočili jsme na ulici  
Vojenskou, dále jsme šli po zrekonstruované 
polní cestě za válkem a pokračovali jsme po ulici 
Sakrovecké do Velké Košatky. Průvod jsme  
zakončili u restaurace Odra, kde byla možnost 
zakoupit si svařák, dětský punč, čaj či něco 
jiného.

Není to tak dávno, co byly Vánoce, a přesto 
už vítáme další jaro. Vraťme se ale ještě k tomu 
pohádkovému Štědrému dni. Jak to bylo u nás  
v Košatce? Tak jako každým rokem k nám měli 
namířeno muzikanti, aby nám zahráli několik 
vánočních koled. Takto se to v sousedním Jis-
tebníku traduje už po mnoho let. Je to ideální 

příležitost popovídat si s přáteli a vzájemně si 
popřát poklidné prožití vánočních svátků. Už 
předloni jsme se o tento krásný zážitek podělili 
s některými známými a pozvali jsme je k nám. 
Letos jsme toto setkání uspořádali před místním 
bývalým obchodem. Bylo nám velkou ctí, že jsme 
se sešli nejen s místními, abychom si popřáli  
požehnané svátky a poslechli krásné koledy  
v podání muzikantů z Jistebníku pod vedením 
p. Ladislava Mariaše. Bylo to milé zpestření kou-
zelného Štědrého dne.

Rádi bychom tímto poděkovali hudební-
kům a všem (nejen košateckým), kteří si našli 
čas a přišli si s námi zazpívat. 

Pokud bude vše dobré, rádi bychom toto 
setkání uspořádali i o letošních Vánocích.

Tímto jste všichni srdečně zváni!

Věra Mariašová, Martin Jurina

Košatka v roce 2022
Tak jsme se konečně dočkali…

Někteří se podiví, o co že se jedná, ostatní 
vědí, že se jedná o zahájení stavby nového mostu 
přes Lubinu.

Řekněme si na rovinu, že po tom, co se  
dokončil chodník od restaurace Odra až téměř 
k mostu přes Lubinu, nás čeká rok, ve kterém 
budeme muset využívat pro cestu směrem na 
Ostravu objízdné trasy přes Petřvaldík, Petřvald 
nebo přes Jistebník. Pro ty z Vás, kteří to ještě 
nevíte, připomenu, že musíte při plánování svých 
cest počítat s tím, že po celý rok bude uzavřen 
také most přes Odru v Polance.
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Vraťme se ale k mostu přes Lubinu. Během 
výstavby nového mostu bude stávající most uza-
vřen pro veškerou dopravu, a to ve směru  
od Jistebníku na Starou Ves i ze Staré Vsi do Jis-
tebníku. Toto nebude platit pro občany, kteří 
bydlí v ulici Za Mostem.

Budou změněny i trasy autobusové dopravy 
pro linky 379 a 628. Autobusová zastávka bude 
přesunuta k restauraci Odra. Změněné jízdní 
řády linek najdete na webových stránkách obce 
nebo na adrese www.kosatka-no.cz.

Plánovaný konec stavby je na přelomu  
měsíce října a listopadu. Součásti stavby je i kom-
pletní obnova povrchu cesty od nového mostu 
až po most přes Odru. Držme tedy stavitelům 
palce, ať jim příroda neklade velké překážky 

 v podobě velké vody, a ve slibovaném termínu 
dokončení se projedeme po novém mostě.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připo-
mínek ke stavbě se obracejte přímo na starostu 
obce Ing. Dalibora Dvořáka, p. Otakara Mlčocha 
nebo Milan Korpase.

Za osadní výbor Košatka Milan Korpas

Tříkrálová sbírka hlásí rekord

V neděli 16. ledna skončil další z ročníků 
Tříkrálové sbírky. Po loňském „covidovém“ roku 
jste se opět mohli setkat se skupinkami tří králů 
a ukázalo se, že osobní kontakt nic nenahradí. 
Ve Studénce a okolních obcích, které pro naši 
charitu koledují, vyšlo do ulic téměř 150 skupi-
nek velkých i malých koledníků. Některé poklad-
ničky byly také umístěny v obchodech, na úřa-
dech nebo v kostelích, hlavní podíl na výsledku 
mají ale tříkrálové skupinky, které neúnavně 

koledovaly u vašich dveří. Za skvělým výsledkem 
se skrývá práce koordinátorů sbírky v jednotli-
vých obcích, kdy je potřeba nejprve pokladničky 
zapečetit, vypravit koledníky do ulic, poklad-
ničky následně rozpečetit, spočítat a odevzdat. 
Ve Staré Vsi n. O. bylo vybráno rekordních 
132.842 Kč.

Vám i všem koledníkům patří 
velké poděkování. 

OBEC SBÍRKA 2020 SBÍRKA 2021 SBÍRKA 2022
Studénka 214 151 87 469 254 619
Bartošovice 37 595 22 026 51 680
Bravantice 17 599 9 455 33 353
Slatina 20 559 9 293 27 151
Tísek 39 592 27 698 48 340
Bílov 7 071 2 655 3 640
Bílovec+Vyškovice +Lubojaty 170 095 34 985 183 240
Albrechtičky 32 829 22 775 38 689
Stará Ves n. O., Košatka 113 814 32 447 132 842
Pustějov 44 560 25 210 50 356
Mošnov 22 919 8 814 25 973
Kateřinice 24 755 8 044 28 859
Petřvald 67 732 17 388 75 320
Trnávka 24 610 5 743 9 790
Velké Albrechtice 30 271 9 367 26 207
Bítov 20 383 7 307 24 046
Jistebník - - 15 627
celkem 888 535 330 676 1 029 732
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Od uvedeného data dochází v Tarifu ODIS 
ke změně některých cen u jednotlivého i dlou-
hodobého časového jízdného.

Na základě Výměru Ministerstva financí 
ČR č. 02/2022 dochází  ke snížení slevy pro děti  
a mládež od 6 do 18 let, pro studenty 18-26 let 
a pro seniory starší 65 let, a to ze 75 % na 50 %. 
Rozsah poskytování těchto slev se nemění.

U jednotlivého jízdného REGION dále 
dochází ke zvýšení sazby za jeden tarifní kilo-
metr, a to z 1,40 Kč na 1,50 Kč; u dlouhodobého 
časového jízdného REGION dochází ke zvýšení 
cen o 5 %, změny se týkají také jízdného pro 
zóny 2 (Ostrava XXL), 150 (Orlová XL), 300 
(Opava, bez MHD), 301 (Opava XL) a jízdného 

síťového včetně jízdného pro seniory starší 70 
let (tzv. seniorpasy).

V tarifních zónách 40 (Havířov), 50 (Frý-
dek-Místek) a 70 (Nový Jičín) dochází rovněž  
ke snížení slevy pro děti a mládež od 6 do 18 let, 
pro studenty 18-26 let a pro seniory starší 65 let, 
a to ze 75 % na 50 %.

Nově není již omezen počet dětí do 6 let 
přepravovaných zdarma v doprovodu osoby 
starší 10 let.

Ceník Tarifu ODIS od 1. dubna 2022 lze 
nalézt na adrese: 

https://www.kodis.cz/pdf/ODIS_1_4.pdf

Bylo to někdy v polovině devadesátých let 
minulého století. Jak jsem už v minulých číslech 
zpravodaje uvedl, na tehdejší stanici Praha Čes-
kého rozhlasu (dnes Dvojka) jsem uváděl Dobré 
jitro. Vysílalo se od čtvrté hodiny ranní, později 
o hodinu později. Součástí pořadu byla i čtvrt-
hodinka pro děti, byla jim vyhrazena doba ve tři 
čtvrtě na sedm. Vycházeli jsme z předpokladu, 
že v tomto čase je ještě většina dětí doma a může 
si rozhlas poslechnout. V uvedené čtvrthodině 
se střídala Jitka Molavcová se svými písnič-
kami a povídáním s Ferdinandem Havlíkem. 
Ten vyprávěl o různých hudebních nástrojích, 

muzikantech, a to způsobem jemu vlastním, tedy  
s určitou nadsázkou a humorem. Třetím v řadě 
byl… Miro Žbirka. Tehdy mu vyšlo CD s anglic-
kými popěvky, určené dětem. Domluvili jsme se, 
že v každém pořadu odvysíláme jednu písničku  
a Miro poté ve studiu řekne dětem, o čem 
písnička byla, seznámí je s anglickými slovíčky 
a přeloží do češtiny. Všichni tři protagonisté 
měli úspěch nejen u dětí, ale rádi je poslouchali 
i dospělí. Svědčila o tom jak řada telefonátů, 
tak dopisů. U Žbirky to byla zvlášť cenné, 
protože výuka angličtiny se u nás ve větší míře 
teprve rozbíhala. Je známo, že Meky, jak se 

Změna ceníku Tarif ODIS od 1. dubna 2022

Neodešli, jen nás předešli - Miro Žbirka

Poděkování náleží i vám všem, kdo jste 
koledníky přivítali u svých dveří a přispěli 
finančním darem. Díky Vám můžeme pomá-
hat tam, kde je potřeba, protože každý člověk 
je pro nás důležitý.

Bc. Jarmila Pomikálková, ředitelka
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jaro se začíná probouzet, tak jako život 
v naší škole. V posledních dvou letech jsme 
byli nuceni omezovat aktivity, které k našemu 
školnímu životu patří. Již na začátku letošního 
školního roku jsme však doufali, že se situace 
zlepší. A je to tady.

Všichni jsme si oddechli 14. 2. 2022, který je 
zapsán v kalendáři jako poslední den testování 
ve škole. Pro zajímavost: od září 2021 jsme ve 
škole použili 3284 testů pro žáky školy, z toho 
28 bylo pozitivních. Testy byly doručovány na 
kraj, tj. do Ostravy, a tam jsme si je museli někdy  
i každý týden vyzvedávat. Testování skončilo, děti  
a personál to zvládli na výbornou, ale velice 

populárnímu zpěvákovi 
říkalo, uměl anglicky 
perfektně. Jakpak by ne, 
když jeho maminka byla 
Angličanka, kterou si do 
Bratislavy přivezl Mirův 
otec po 2. světové válce. 
Se zlatým slavíkem z roku 
1982 jsme se domluvili, 
že bude jedním z hostů 
pátečního Dobrého jitra. 
Tam jsme zvali známé 
osobnosti a Žbirka mezi 
ně patřil. Během čtyř 
hodin jsme samozřejmě 
probrali mnohé, připo-
mněli, že Miro měl dva 
starší bratry, kteří měli 
přehled o tom, co se ve světě hraje, a v mnohém 
svého mladšího bratra ovlivnili. Zmínili jsme se 
také o jeho začátcích. Už v patnácti letech založil 
s kamarády skupinu Modus, řadu populárních 
písní později nazpíval s Marikou Gombitovou. Asi 
nejznámější a také nejúspěšnější byl jejich duet 
V slepých uličkách. A nesmím zapomenout na 
jeho stále dobré hity jako Atlantida, Zažni, Biely 
kvet nebo Čo bolí, to prebolí. Taky jsme probrali 
angličtinu, kterou Miro, jak už jsem uvedl, 

samozřejmě velmi dobře 
díky mamince Ruth ovlá-
dal. A právě v souvislosti 
s tímto jazykem vzpo-
mněl na řadu absurdních 
situací. Asi nejvíce ho 
pobavil údaj na jednom 
jídelním lístku. Bylo to 
v době, kdy většina lidí 
měla s angličtinou potíže 
a pomáhala si všelijak. Co 
to je ham and eggs už jistě 
všichni vědí. Ale v časech 
minulých se mohli dočíst 
v nabídce restaurací nebo 
hospod i toto – hemenex 
se šunkou a vejci.

Jak jsem měl Miroslava Žbirku možnost 
poznat, byl vždy vstřícný, přátelský, usměvavý. 
A i to jistě přispělo k jeho obrovské popularitě, 
kterou zvládal bravurně, bez jakékoliv povýše-
nosti. Bohužel, loni v listopadu nás ve věku 69 let 
předešel. Ale jeho písničky tu naštěstí zůstávají 
a zůstanou určitě ještě hodně dlouho.

Radoslav Mácha

Miroslav Žbirka 2016, autor: David Sedlecký, 
CC-BY-SA-4.0

Vážení rodiče a přátelé staroveské 
školy a školky,

Obrácený den - pedagogové: poprvé v dějinách školy 
převaha mužů!
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kladně hodnotím také spolupráci s rodiči, 
zejména při trasování a nařizování karantén.

Skončilo i 1. pololetí. Všichni žáci byli 
hodnoceni za svou práci a převzali si výpisy  
z vysvědčení, udělovali jsme i výchovná opat-
ření a také odměňovali. Naši žáci se snažili  
i během omezené činnosti 1. pololetí zapojovat 
do nejrůznějších aktivit. O mnohých jste byli 
informováni v předvánočním čísle. Nyní se 
pochlubím těmi dalšími. 

Soutěže Už tam budem se už dříve zúčastnili 
naši deváťáci. Nyní si to vyzkoušeli žáci 8. roč-
níku. I když nevyhráli, nabyli nových zkušeností 
a zážitků z natáčení a myslím, že si tento den 
velice užili. Ve škole proběhla školní kola Olym-
piády v jazyce anglickém, českém, dále Dějepisná 
olympiáda, soutěž Hledáme mladého chemika, 
recitační soutěž žáků 1. a 2. stupně, mezinárodní 
soutěž Matematický klokan. Někteří naši žáci 
se neztratili ani ve vyšších kolech postupových 
soutěží, kde dosáhli pěkných výsledků. Radost 
nám udělal Oliver Otáhal (8.A) svým 4. místem 
v okresním kole Olympiády v jazyce anglickém 
a hlavně Klárka Otáhalová 2. místem v kraj-
ském kole soutěže Hledáme mladého chemika  
a 3. místem v regionálním kole, kterým si zajistila 
postup do celostátního kola 16. 6. v Pardubicích. 
To je skvělý úspěch a my všichni Klárce budeme 
držet palce!

Žáci 9. třídy se v lednu zúčastnili praktické 
soutěže Řemeslo má zlaté dno v Ostravě-
-Hrabůvce. Za naši školu soutěžila 4 družstva, 
z toho jedno ve složení Filip Janošec, Agáta 

Humplíková, Karolína Aujezdská, Tomáš Stare-
ček a Jan Švesták postoupilo mezi tři nejšikov-
nější a získalo krásné ceny – sportovní baťohy. 
Žáci si vyzkoušeli praktické činnosti z různých 
oborů, které se vyučují na ostravských středních 
a učňovských školách. Ze čtrnácti stanovišť 
bylo nejoblíbenější vyrábění míchaných nápojů  
a palačinek. Někteří naši žáci projevili značnou 
zdatnost nejen ve sportovních disciplínách, ale 
i například u praktického zapojení elektrického 
zvonku.

Uskutečnil se také plánovaný lyžařský kurz 
žáků 7. třídy ve Velkých Karlovicích. Množství 
sněhu, dobrá nálada, pěkné vztahy, žádný úraz 
a nezapomenutelné zážitky, tak lze popsat celý 
týden i den pololetních prázdnin, které tomuto 
výcviku děti a paní učitelky věnovaly. 

Hned první týden v únoru jsme v naší škole 
přivítali učitele a žáky z Turecka, Litvy a Itálie 
v rámci zakončení projektu Nechte hněv stra-
nou. Velice zdařilá akce, kde musím poděkovat 
zejména p. uč. Cholevové a Borkovcové za 
organizaci a přípravu celého týdne. Naši žáci se 
rovněž do společného setkání zapojili. Více se 
dozvíte z příspěvku p. uč. Cholevové. 

Žáci osmé a deváté třídy se setkali se spi-
sovatelem Arnoštem Vašíčkem. Díky projektu 
MAP2 statutárního města Ostravy nám bylo 
umožněno poslechnout si vyprávění tohoto 
ostravského rodáka, známého cestovatele, spi-
sovatele a scénáristy. Autor televizních seriálů 
Strážce duší, Ztracená brána a knih Setkání  
s tajemnem nebo Tajemná minulost nám vyprá-
věl o záhadách a nevysvětlených tajemstvích ze 
světa i z Česka. Do naší knihovny nám pan Vaší-
ček přispěl knihami s vlastnoručním podpisem. 

Vybrané třídy mohly navštívit mobilní 
planetárium, které bylo postaveno v našem 
gymnastickém sále. Na 1. stupni probíhaly 
knihovnické lekce s p. Daňkovou, zatím u nás 
ve škole, později se budeme těšit na zrekonstru-
ovanou obecní knihovnu.

Vedle toho je naše škola zapojena do pro-
jektu realizace doučování z Národního plánu 

Teplákový den - deváťáci
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Obrácený den - žáci 7. ročníku

obnovy. Cílem je pomoci zmírnit negativní 
dopady výpadku prezenční výuky. Od září 2021 
do února 2022 bylo v naší škole realizováno 
280 doučovacích hodin. Další doučování bude 

probíhat průběžně až do konce školního roku. 
Děkuji všem pedagogům, kteří jakýmkoliv způ-
sobem pomáhají dětem překonat tzv. covidové 
období.

I tam už všichni nedočkavě vyhlížejí jaro. 
Těší se, že přinese více radosti a zdravé ovzduší. 
Podzim a zima totiž přinesl nebývale velkou 
nemocnost. Potrápil nás jak Covid, tak i další 
infekční nemoci, které ve značné míře posti-
hovaly i zaměstnance, a školka se tak často 
potýkala s nedostatkem personálu. Díky ochotě a 
vzájemné pomoci mezi učitelkami i provozními 
zaměstnanci jsme všechno nakonec uspokojivě 
zvládli a zajistili dětem nepřerušený provoz i 
kvalitní výchovně vzdělávací a zábavný program. 
Chtěla bych poděkovat všem rodičům za zod-
povědný přístup a pochopení v nelehké době.

Děti ze tříd Sluníčka a Hvězdičky mají za 
sebou plavecký výcvik na bazéně ve Fryčovi-
cích a lyžařský výcvik, letos poprvé v lyžařském 
areálu Skalka. Ráda bych poděkovala především 

paní učitelce Karin Falatové za skvělé zastřešení  
a realizaci obou akcí i v této nelehké době.

Na jaře chceme s dětmi pobývat hodně 
venku, poznávat okolí obce a přírodu kolem 
nás. Oslavíme Den Země i Den dětí. Pro děti 
jsou spontánní i poznávací hry venku velmi 
důležité a my bychom jim rádi dopřáli co nejvíce 
příležitostí k objevování i k radosti ze společného 
hraní a dovádění. Prosím vás, rodiče, abyste byli 
v nadcházejících měsících shovívaví, když se 
děti venku ve větší míře umažou. Je to dobrou 
známkou toho, že si pobyt venku i společné hry 
s kamarády užily.         

Sami vidíte, že život ve škole a školce není 
jen výuka dle školního vzdělávacího programu, 
ale mnoho jiných aktivit, které pro žáky a děti 

A jak to vypadá v mateřské škole?
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Po setkání v Turecku jsme v další naplá-
nované mobilitě navštívili Irsko. Bohužel 
vzhledem k obtížné situaci s covidem jsme 
nemohli navštívit školu. Aktivity se odehrávaly 
v knihovně nebo hotelovém salónku. Dublin je 
velice nádherné město, které se stále rozrůstá. 
Bohužel se ve škole setkávají se spoustou pro-
blémů, kdy žáci pocházejí z rodin, kde se bojuje 
s drogami, nezaměstnaností nebo kriminalitou. 
Působí tam organizace, která se snaží dětem 
pomáhat, ale je to velice obtížné.

V rámci projektu jsme navštívili Glenda-
lough, což byl překrásný výlet, se spoustou 
typických staveb a nádhernou přírodou. 
Poznali jsme něco z historie Irska. Využili jsme 
společný čas pro plány na další setkání, které 
bylo plánováno na prosinec v Litvě.

Setkání v Litvě probíhalo v prosinci a mě- 
lo jedno specifikum, jeli s námi žáci. Byla to 
obrovská příležitost pro všechny zapojené 
děti. Některé poprvé letěly letadlem, všichni 

Dokončení projektu Erasmus+

školy aktivně připravujeme. Nejenom výsledky, 
ale právě toto společné soužití přispívá k dobré 
pohodě v kolektivu, s žáky samotnými, ale také 
s vámi - rodiči. Děkuji všem svým kolegům za 
jejich práci nad rámec povinností. Poděkování 
patří také zejména oběma mým zástupkyním,  
p. uč. Stejskalové a p. uč. Machačové, na které se 
vždy mohu spolehnout. 

Závěrem si vás dovoluji informovat o nad-
cházejících akcích, které máme připraveny:

▶ 19. 4. 2022 zápis dětí do 1. třídy

▶ 11. ročník soutěže Xixa má talent

▶ tradiční Vítání jara – společná akce MŠ i ZŠ, 
a to 28 4. 2022 od 16 hodin ve vestibulu školy, 
na kterou jste srdečně zváni. Připravujeme 
malý kulturní program, jarní dílničky spo-
lečně s rodiči, výstavu prací žáků.

▶ zápis do mateřské školy – 9. 5. 2022

▶ obecní slavnosti s dnem otevřených dveří  
v naší škole a školce

▶ školní výlety

▶ besídky v MŠ ke Dni matek a Dni otců

▶ v MŠ návštěvu Divadla loutek v Ostravě

▶ lehkoatletické závody povodí Ondřejnice

▶ Den s rodiči v MŠ s kulturním programem

▶ pasování v MŠ na školáky

▶ závěrečné rozloučení s deváťáky

▶ a jistě mnoho dalších akcí…

Jaro je tu. Za školní budovou se začíná pro-
bouzet zeleň, začínají se opět využívat všechny 
venkovní prostory a pomaličku se dokončuje  
i běžecká dráha s doskočištěm. Ve škole to opět 
žije a všichni se snaží, abychom byli šťastní, spo-
kojeni a vážili si toho, že máme jeden druhého.

Krásné svátky velikonoční vám se svým 
kolektivem za celou MŠ a ZŠ přeje 

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy
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V době psaní tohoto příspěvku zřejmě 
všichni žijeme válkou na Ukrajině. Starší 
generace mají podobnou zkušenost, té mladší 
se zřejmě o něco více poprvé dotýká tato  
těžká situace, zejména když se setkávají s lidmi, 
kteří kvůli válce musí utéct ze svých domovů  
a hledají azyl, mnohdy i nový domov.

Možná máte stejný dojem - jakoby díky 
této hrozbě, která se může jednou dotknout  
i nás, začínáme být daleko citlivější. Stejně jako 
jsme si uvědomovali během pandemie, co je 
podstatné v našem životě a co méně, podobně 
to prožíváme i nyní, zvláště při pohledu na 
lidi s minimálním vybavením, kteří s únavou, 
bolestí, ale i nadějí touží nalézt místo bezpečí.  

Velké díky patří každému z vás, kteří 
jakkoliv těmto lidem k jakémukoliv ulehčení 
jejich situace pomáháte, podle svých možností, 
vám všem, kterým není osud druhých jedno. 
Spojila se mi jedna myšlenka známého kněze 
Tomáše Halíka v jeho nové knize Odpoledne 
křesťanství, ve které pojednává o křesťanství, 

ale také o všech lidech, kteří o Ježíši nebo Bohu 
nemluví, a přesto jsou mu blízko právě díky této 
jejich solidární lásce. 

Doslova v knize píše: „Ten, kdo má plná ústa 
víry, avšak víry nekryté žádnými činy lásky, je 
pokrytec, má mrtvou víru, zatímco jiný může 
ukázat víru, která je implicitně, anonymně, 
nevýslovně přítomná v jeho způsobu života.“ 

Díky za každého z vás, kteří tato slova 
potvrzujete svým životem. Věřím, že jsme 
propojeni v touze či modlitbě za ukončení 
války. Přeji nám všem, aby Velikonoce, které 
nás čekají, byly o to více svátky NADĚJE, ne 
naivního optimismu, ale NADĚJE – v této válce 
i ve všech možných válkách našich životů. 

Stavba komunitního centra 
pokračuje 

Po zimním spánku se opět naplno rozjela 
stavba KC. Pod dozorem z biskupství se provádí 
v tuto chvíli elektroinstalace, je připraven mate-
riál k zateplení domu atd. I po menší prodlevě  

Srdečně vás všechny zdravím z fary

se museli domlouvat v angličtině a navázali 
přátelství s žáky partnerských škol. Poznávání 
nového prostředí, historie země a místního 
školského systému bylo přínosem pro všechny. 
Při loučení tekly slzy a všichni se těšili na další 
setkání.

Poslední setkání se uskutečnilo u nás, ve 
Staré Vsi. Byli jsme velmi rádi, že můžeme 
přátelům ukázat naši školu, zámek a Českou 

republiku. Využili jsme možnosti vzdělávacích 
aktivit jak v blízké Ostravě, tak v naší škole. 
Muzikoterapie byla naprosto úžasná a strhu-
jící. Čekalo nás závěrečné loučení a všichni 
doufáme, že nově vzniklá přátelství budou 
ještě nějakou dobu fungovat. Pokud ne, budou 
všichni mít alespoň vzpomínky na společně 
strávené chvíle. 

Hana Cholevová
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v zimním období (kvůli zpoždění dodávky 
oken) věřím, že stavba bude v tomto roce 
dokončena. Z finančního hlediska zbývá far-
nosti uspořit ještě 0,5 mil., aby splatila svůj 
podíl na výstavbě. Velké díky za jakýkoliv váš 
finanční příspěvek, který farnosti v dokončení 
tohoto díla pomůže.

Všechny zdraví a modlí se za vás
o. Jan s týmem na faře a farní společenství

POZVÁNKY

Opět po roce zve farní společenství na Noc kostelů – můžete se těšit na prohlídku kostela spojený 
s hudbou, soutěží, modlitbou i koštem. Srdečně zvou farníci. Další pozvánka se týká dětí  
a tradičního farního tábora – letos ve Frýdlantu nad Ostravicí v termínu od 31. 7. do 7. 8. 
Pozvánka na prožívání velikonočních svátků i dalších událostí:

Květná neděle - mše sv. v 10:30 hod.
Zelený čtvrtek (připomínka poslední večeře Ježíše)  
 ▶ Mše sv. v 18:00 v kostele
 ▶ V 19:30 Pesachová večeře (tradiční večeře v době Ježíše) na faře
Velký pátek (připomínka smrti Ježíše na kříži a jeho pohřbení) 
 ▶ 17:30 pobožnost křížové cesty v kostele
 ▶ 18:00 velkopáteční obřady 
 ▶ 19:00-22:00 možnost tiché adorace u Božího hrobu
Bílá sobota
 ▶ 8:30-16:00 možnost k tiché adoraci v kostele u Božího hrobu
 ▶ 20:30 Slavnost vzkříšení Páně spojená se křty katechumenů
 ▶ Po mši sv. hostina na faře
Neděle Zmrtvýchvstání Páně
 ▶ Mše sv. v 8:00 hod.
 ▶ Mše sv. v 10:30 hod.
Velikonoční pondělí
 ▶ Mše sv. v 8:00 hod.
Předběžně také zveme:
 ▶ 24. 4. – výročí posvěcení kostela, mše sv. v 10:30
 ▶ 29. 4.-1. 5. – rodiny s dětmi na Orlím hnízdě v Beskydech
 ▶ 14. 5. – poutní mše sv. u kapličky v Košatce (v 17:00)
 ▶ 4. 6. – v 8:00 mše sv. v rámci Obecních slavností obětovaná za naši obec
 ▶ 10. 6. – NOC KOSTELŮ spolu s prohlídkou kostela, koncertem a jinými 
  aktivitami pro všechny 
 ▶ 26. 6. – pouť sv. Jana Křtitele (mše sv. v 8 hod. + v 10:30 hod.)
 ▶ 29. 6. – ukončení výuky náboženství

Hrubá stavba komunitního centra
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Milí spoluobčané,

přehoupnul se nám nový rok a Kondoři  
jsou opět v pohotovosti. Všichni pevně věříme, 
že budeme moci uskutečnit vše, co máme 
naplánované. 

Nejprve bych se rád ohlédl za akcemi pro 
děti, které se zúčastnily našich letních táborů. 
Každoroční potáborová setkání probíhají po 
jednotlivých turnusech. Již v listopadu měl akci 
pro děti náš 3. turnus. Akce se zúčastnilo 38 
dětí. Po úvodním „rozkoukání“ se děti věnovaly 
hrám, prostřednictvím videoprezentace byl 
připomenut loňský tábor a nastíněno téma na 
příští rok. Závěr akce patřil hraní na kytary  
a zpívání písniček. 

1. a 2. turnus pořádaly akci v březnu letoš-
ního roku. Akce probíhaly na hasičárně a pále-
nici. 1. turnus měl připravený program  
v podobě oblíbeného binga, prokládaný mezi-
hrami vedoucích i dětí. V polovině programu 
bylo pro děti připraveno občerstvení v podobě 
langošů. Krátká scénka uvedla děti do pro-
gramu letošního tábora a poté začala již zmi-
ňovaná hra na kytary a zpívaní.

2. turnus měl akci pro děti na Pálenici. Tato 
akce již několik let prokazuje velký zájem  
a oblibu dětí. Na akci bylo přihlášeno 40 dětí. 
Byl pro ně nachystaný pestrý program, který se 
vázal k loňskému táborovému tématu, a to 
Alenka v říši divů. Poté proběhla hromadná 
večeře, promítání fotek, zpívání a tancování  
u kytar a na závěr slavnostní odhalení letošního 
tématu.

V těchto časech již všechny turnusy inten-
zivně pracují na svých programech, novinkách, 
organizačních změnách apod. pro letní tábor 
2022 na řece Moravici. U tohoto tématu mi 
dovolte zůstat. Velice nás těší zájem o staroveský 
tábor. Je to krásná odměna za odvedenou práci 
celého kolektivu Kondora Stará Ves. A teď  
k tomu nejdůležitějšímu. Rád bych Vám nastínil 
systém přihlašování na náš tábor. Kapacita 

každého turnusu je 56 dětí. Jako první mají 
právo přihlásit se děti, které se zúčastnily 
táborů předešlého roku. Poté každý hlavní 
vedoucí spočítá možnou nabídku volných míst 
a postupně ji nabízí dále – nejprve sourozencům 
zkušených táborníků, poté dětem ze Staré  
Vsi n. O. a jako poslední takzvaně dětem 
přespolním. 

V současné době už máme místo pouze na 
2. a 3. třetím turnusu. V případě zájmu nevá-
hejte kontaktovat hlavní vedoucí těchto 
turnusů.  

Závěrem bych Vám rád popřál krásné jaro 
a třeba se spolu potkáme na některých akcích 
Kondora Stará Ves.

Za vedení skupiny Ulrich David

Staroveští Kondoři opět v pohotovosti
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Na základě dotační 
výzvy Programu roz-
voje venkova vyhlá-
šené v rámci Strategie 
komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS 
Pobeskydí byl náš projekt vybrán k dotační 
podpoře a tím bylo umožněno částečně zmo-
dernizovat stávající nevyhovující strojové a tech-
nologické vybavení. Farma se zabývá především 
chovem skotu. Proto byl náš projekt zaměřený 
na pořízení kleští na kulaté balíky a fixační  
paznehtářské klece pro dobytek.

Výsledkem projektu je zvýšení efektivity 
manipulace se slisovanými balíky, snadnější 

kontrola a veterinární 
vyšetření zvířat a mož-
nost dalšího rozvoje 
živočišné výroby.

D ovoluj eme s i 
touto formou pozvat 

všechny do naší farmy ve Staré Vsi n. O., kde je 
možno zakoupit přímo ze dvora čerstvé mléko  
a kvalitní brambory. V případě zájmu nás  
můžete osobně navštívit nebo kdykoliv kontak-
tovat na telefonním čísle: 604 701 864. Budeme 
se těšit na Vaši návštěvu.   

Jindřich Holaň, Stará Ves n. O.

MAS Pobeskydí podpořila pořízení 
nové technologie do ŽV

Milí spoluobčané, rád bych Vás seznámil  
s činností našeho sboru v uplynulém roce.

Začátkem února obvykle pořádáme ples, 
za normálních okolností by to byl již 5. ples  
v pořadí. Jenže z důvodu vyhlášeného vlád-
ního opatření jsme byli nuceni ples zrušit. Ze 
stejného důvodu jsme byli donuceni zrušit 
tradiční Stavění máje s táborákem, které se 
mělo konat 30. 4. 

Sportovní družstvo se po vynechání roč-
níku Moravskoslezské ligy 2020 vloni opět 

Dobrovolní hasiči v Košatce

Humanitární sbírka pro pomoc Ukrajině v Ostravě
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přihlásilo do MSL 2021, a to i s pořádáním 
jednoho z kol MSL, které se konalo 10. 7. 2021,  
a zároveň to byla naše první akce v loňském 
roce. Naší soutěže se zúčastnilo 28 týmů  
v mužské kategorii, 15 týmů v ženské kategorii 
a 5 veteránských družstev. Akce byla velmi 
vydařená, přivítali jsme tak hojnou účast. 

Přes zimu probíhaly drobné úpravy naší 
hasičské zbrojnice a také úpravy našeho závod-
ního stroje.

Po ukončení vládních opatření jsme v únoru 
uspořádali hasičskou Rockovou zábavu se  
skupinou EX-FIRE. I přes to, že jsme akci 

neplánovali s předstihem, byla kapacita sálu 
naplněna. 

Začátkem března jsme byli osloveni HZS 
MSK k spolupráci s Červeným křížem na 
humanitární sbírce pro pomoc Ukrajině. Té 
jsme se zúčastnili a i sami vytvořili sbírku na 
naší hasičské zbrojnici. 

V dubnu plánujeme tradiční Stavění máje 
s táborákem a v červenci soutěž v požárním 
útoku, zařazenou do kol Moravskoslezské ligy.

Daniel Venclík

S odcházející zimou všichni naši členové 
netrpělivě čekali na první letošní setkání  
v hasičské zbrojnici. První jarní den jsme před-
běhli a sešli se už 16. března v obvyklém počtu 
téměř 70 členů. Po půl roce jsme se rádi viděli 
a měli si o čem povídat. Dostali jsme informace 
o hospodaření v roce 2021 a o nových plánova-
ných akcích do léta – jsou uvedeny na poslední 
straně zpravodaje.    

Vybíraly se členské příspěvky na rok 
2022, které činí 100 Kč. Jejich výše by neměla 
odradit nové členy, které spolek rád uvítá. 
S odložením roušek se divadelní nadšenci 

ještě více těšili na muzikál Květiny pro paní 
Harrisovou v Divadle Jiřího Myrona. Také  
v dubnu a květnu navštíví vybraná představení.
Úspěšně pokračuje pondělní kondiční cvičení 
v hasičské zbrojnici. Od října proběhlo už 22x  
a mezi účastníky je jeden cvičenec a dvě cvi-
čenky, kteří vynechali z vážného důvodu jen 2x. 
Celkem se na cvičení vystřídalo s různou účastí 
už 28 seniorů, průměrná účast je 12-13. Díky 
této aktivitě jsme získali i nové členky spolku.

Bedřiška Bičanovská, 
předsedkyně spolku SPOPVES

Staroveský košt
V sobotu 19. března 2022 se po roční pře-

stávce uskutečnil v Domě zahrádkářů šestý 
ročník Staroveského koštu. Přesně podle 
průvodního hesla „Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se“ bylo shromážděno 28 vzorků 
pálenky od 18 pěstitelů. Vzorky byly rozdě-
leny do 2 kategorií: slivovice a ostatní ovocné 
destiláty. Jako nejlepší byla odbornou porotou 
vyhodnocena „farní slivovice“, kterou do sou-
těžního klání přihlásil správce farnosti o. Jan. 
Ten skromně prohlásil, že největší zásluhu na 

vzniku pálenky nemá on, ale o. Kamil a farníci, 
kteří na farní zahradě založili švestkový sad. 
Jejich nástupci se podílejí již jen na té příjem-
nější stránce vzniku výsledného moku. I před 
nimi však mnohdy stojí těžký úkol. Získaný 
produkt má totiž velmi vysokou výparnou 
hodnotu. V kategorii ostatních pálenek se na 
prvním místě umístila jablkovice Vladimíra 
Bujnoška, předsedy fryčovických zahrádkářů. 
Staroveského koštu se zúčastňuje pravidelně 
a rád. S úsměvem sdělil, že ve Fryčovicích 
pálenku umí. Důkazem je, že ze Staré Vsi vždy 
odváží některou z cen. 

SPOlek Přátel VEselého Stáří zahájil sezónu 2022  

Co nového u zahrádkářů
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  SUŠENKY S DÝŇOVÝMI SEMÍNKY 

Potřebujeme: 100 g hladké mouky, 70 g 
másla, 30 g cukru krupice, 2 žloutky, dýňová 
semínka.

Z mouky, másla, cukru a 1 žloutku vypra-
cujeme těsto a dáme do chladničky na hodinu 
odležet. Potom z něj vyválíme plát o tloušťce 
2-3 mm, vykrojíme obdélníčky, potřeme je 
druhým rozšlehaným žloutkem a poklademe 
dýňovými semínky, která trochu přitlačíme. 
Pečeme na plechu vyloženém pečicím papírem 
v předehřáté troubě při 170 stupních 10 až 12 
minut.

Sušenky Marcely Tylečkové

Současně s koštem probíhala i soutěž  
o nejlepší kulinářský výrobek staroveských 
žen, tentokrát sušenek. Také zde bylo z čeho 
vybírat. Do soutěže milovníků pečení bylo 
předloženo 13 různých druhů sušenek.  
O vítězi v této kategorii rozhodli hlasováním 
návštěvníci soutěžního odpoledne. Jako nej-
lepší byly ohodnoceny sušenky s dýňovými 
semínky, které upekla paní Marcela Tylečková 
(viz níže, recept si můžete sami vyzkoušet).  
Jak prozradila, pečení není jejím koníčkem. 

Protože u zahrádkářů je vždy dobře, tak se 
„hecla“ a jak je vidět, vyplatilo se. K příjem-
nému setkání přátel pálenky přispělo i pěvecké 
a hudební vystoupení Věrky Závidčákové  
a Zdeňka Janka. A díky počtu všech, kteří na 
košt zavítali, byli spokojeni i samotní pořada-
telé. Za uspořádání této akce patří velký dík 
celému výboru zahrádkářů a obecnímu úřadu, 
který celou věc podpořil.

Světluška Dostalíková

Vítězný „farní tým” v zastoupení o. Jana Autor vítězné jablkovice Vladimír Bujnošek
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Po téměř dvou letech různých omezení 
začíná konečně fungovat sportovní činnost v TJ 
Stará Ves n. O. Děti i dospělí mohou sportovat 
bez omezení. Taky se pomalu začíná oživovat 
společenský život.

V letošním roce jsme mohli znovu usku-
tečnit oblíbený maškarní ples s Hopsalínem. 
Zpočátku jsme měli pochybnosti, zda o ples 
bude zájem. A jsme velice rádi, že jsme se roz-
hodli ples uskutečnit.

Maškarní ples se konal 27. 2. 2022, už 
předprodej vstupenek napověděl, že zájem lidí 
jít s dětmi do společnosti je obrovský. V neděli 
odpoledne jsme byli rádi, že se nám snad všichni 
zájemci vešli do haly. Oblíbený klaun Hopsalín 
připravil pro děti bohatý program plný soutěží, 
her a tance. Nechybělo občerstvení a nakonec 
– hlavně díky sponzorům - bohatá tombola. 
Věříme, že se dětem nedělní odpoledne líbilo 
a usínaly večer s úsměvem.

Za TJ Stará Ves n. O. 
Radim Hyneček, Eva Hynečková

PODĚKOVÁNÍ

Členové staroveské zahrádkářské organizace 
Petr Pelíšek, Světluška Dostalíková a Jaroslav 
Folta provedli v měsíci březnu výchovný řez  
39 ks mladých stromků, rostoucích podél plotu 
v horní části hřbitova. Za provedený odborný 
zásah jim patří upřímné poděkování.

Alej převážně ze švestek, třešní a višní byla  
vysazena za finanční podpory Nadace ČEZ 
v roce 2016.

Slavoj Palička

Informace o činnosti v Tělovýchovné jednotě 
Stará Ves n. O.

Maškarní ples s Hopsalínem
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TJ STARÁ VES N/O NABÍZÍ PRO VEŘEJNOST
TYTO PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY: 

HALA TJ
Pondělí: futsal 19:30-21:00
Úterý: badminton 19:00-21:00
Středa: futsal 18:30-20:00
Čtvrtek: badminton 19:00-20:00, florbal 20:00-22:00
Pátek: volejbal 19:00-21:00

MALÝ SÁL 
Pondělí: aerobic 18:00-19:00
Úterý: TK Maki a Kači 17:30-20:00
Středa: bodystyling 19:00-20:00
Čtvrtek: břišní tance 17:15-18:15, stolní tenis 18:30-19:30

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PRONÁJEM HALY NEBO MALÉHO SÁLU KONTAK-
TUJTE PŘEDSEDU TJ NA TEL. 724935353.

Zimní halovou sezónu se po dvou kritic-
kých létech letos podařilo dohrát. V zimních 
halových přeborech severomoravské oblasti 
(ZHP) i Čs. poháru jsme měli všechna naše 
družstva. ZHP se hrál turnajovým způsobem 
dvakrát v každé kategorii mládeže. Náš oddíl 
uspořádal ve staroveské hale turnaj starších 
žaček, mladších žáků, dorostenců, mužů a žen.
Umístění našich družstev:

Mladší žačky:
1. Svinov A
2. Studénka A
3. Chropyně
4. Stará Ves
5. Kokory
6. Studénka B
7. Pustějov
8. Svinov B

Starší žačky:
1. Studénka A
2. Svinov 
3. Kokory
4. Stará Ves
5. Studénka B
6. Pustějov
7. Svinov B

Dorostenky:
1. Stará Ves
2. Kokory
3. Svinov
Mimo soutěž hrál Vracov

Dorostenci:
1. Studénka
2. Stará Ves
3. Chropyně
4. Draken Brno
5. Kokory
6. Vítkovice

Národní házená

SPORT
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Vítězové jednotlivých kategorií postou-
pili na Zimní halová mistrovství (ZHM). 
Naše dorostenky hrály ZHM 12. 3. 2022  
v Plzni-Bolevci.

Ženy, a už i naši muži, hráli ZHP v jednom 
turnaji a bylo to bráno jako přípravné turnaje 
na jarní sezónu soutěží 2021/2022. Byly to dva 
roky, kdy naši muži nastoupili ke svému posled-
nímu utkání. Na jaře bychom je už měli vidět  
v utkáních oblastního přeboru.

Muži ZHP                                    
1. Studénka
2. Stará Ves
3. Vítkovice
4. Kokory
5. Chropyně

Ženy ZHP
1. Chropyně
2. Stará Ves
3. Pustějov
4. Kokory

Ženy hrály i Čs. pohár. Ve čtvrtfinále v Pus- 
tějově jsme v hodně kombinované sestavě 
skončili na 3. místě a dále nepostoupili.  
O našem nepostupu rozhodly tři branky.

Tabulka čtvrtfinále:

1. Dobruška 67:37 6 b.
2. Studénka  45:46 3 b.
3. Stará Ves  43:46 3 b.
4. Pustějov  18:44 0 b.

Na už zmiňovaném ZHM dorostenek  
v Bolevci obsadily naše hráčky 5. místo, když 
2x vyhrály a 4x odešly poraženy o dvě branky. 
Hrálo se 2x10 min. Výsledky nebyly špatné, 
ale přesto jsme čekali trošičku lepší celkové 

umístění. V rámci oddílu to však byl největší 
úspěch v zimní sezóně. Účast v republikových 
soutěžích se vždy hodnotí.

Naše sestava: Amálie Klepková, Lucie 
Hamalová – Anna Hrebičková, Anna Lichnov-
ská, Kateřina Říčná, Kateřina Volná, Viktorie 
Bernátová – Barbora Janošková, Gabriela Mač-
ková, Kateřina Dostálová, Kristýna Bednářová, 
Anna Bechná.

Vedení družstva: Radim Hyneček, Karin 
Hynečková

Naše výsledky: Stará Ves - Vracov 4:9, 
Tymákov 10:12, Krčín 6:4, Přeštice 8:10, Litví-
nov 15:10, Stará Huť 5:7

Tabulka turnaje:

1. Přeštice  60:44 11 b.
2. Vracov  55:29 10 b.
3. Tymákov  51:42 8 b.
4. Stará Huť  47:44 7 b.
5. Stará Ves  48:52 4 b.
6. Krčín  50:70 2 b.
7. Litvínov  51:81 0 b.

Zimní halové mistrovství dorostenek bylo 
naší poslední akci v zimním období. Jarní část 
sezóny 2021/2022 začala v prvním dubnovém 
víkendu. Na našem hřišti se v sobotu 2. 4. 2022 
utkaly v ligovém zápase ženy se západočeskými 
Blovicemi a v neděli 3. 4. s Bakovem nad Jizerou.
Přijďte na jaře povzbudit naše družstva.

                                                                               

Za výbor oddílu
Rostislav Horkel st.

Vážení čtenáři Staroveského zpravodaje, 
dovolte mi, abych Vás seznámil se sezónou 
HC OLD VILLAGE v amatérské hokejové lize 
ALOHA.

Sezóna ALOHA ligy 2021/2022 pokračo-
vala v nastaveném systému rozlosování 16 týmů 
do dvou konferencí (Morava a Slezsko). HC Old 
Village byl vylosován do konference Slezsko.

HC OLD VILLAGE – ohlédnutí za sezónou
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Letošní sezóna byla stále ve znamení vlád-
ních opatření v rámci COVID19. Odehrání 
ligových utkání tak mnohdy bylo složité vzhle-
dem k vysoké nemocnosti spojené s karanténou 
jednotlivých hráčů. Největší problém však pro 
náš tým představovala dlouhodobá absence 
brankáře, který v průběhu sezóny musel pod-
stoupit operaci kolene a nebylo pro něj možné 
se plnohodnotně zapojit.

Musíme však zmínit i pozitiva, se kterými 
HC Old Village vstupovala do letošní sezóny. 
Obranné řady se podařilo posílit o 2 kvalitní 
obránce (Michal Kabát a Dominik Krhut)  
a 4 útočníky (Martin Hamala, Daniel Schne-
ider, Jaroslav Sopuch a Adam Bereščík).  
K závěru základní části se manažerovi týmu 
povedl skvělý nákup a k týmu se připojil rovněž 
výborný brankář Pavel Hluchník, který posléze 
tvořil základ úspěchu týmu v play-off.

Bilance týmu po základní části s odehra-
nými 22 zápasy byla: 7 vítězství, 3 remízy a 12 
proher. Celkové skóre 98 vstřelených branek ku 
102 obdrženým. V rámci divize Slezsko jsme 
se umístili na 6. místě. V kompletní tabulce 
ALOHA ligy pak až na nelichotivém 12. místě 
z 16.

Toto umístění znamenalo pro náš tým 
účast v play-off ALOHA Steel Cup, což se dá 
považovat za 2. ligu (umístění týmů po základní 
části na 9.-16. místě). Pro tým 
to byla premiéra oproti před-
chozím sezónám, kdy jsme se 
vždy účastnili bojů play-off 
prvních 8 týmů. Přistoupili 
jsme k tomu však s jasným 
cílem, získat zlato pro Starou 
Ves n. O.!

Play-off Aloha Steel 
Cup 2021/2022

Čtvrtfinálovým soupe-
řem pro první sérii v play-off 
hrané na 2 vítězné utkání pro 
nás byl celek HC Sršní Nošo-
vice. První utkání odehrané 
ve třinecké Werk Aréně jsme 

ovládli 7:2. Druhým utkáním jsme ukončili 
sérii vítězstvím 7:4 na ledě Ostravar Arény.

V semifinále se nám postavil nevyzpyta-
telný tým HC Pyšní Kačeři. Tato série byla pře-
devším ve znamení kvalitních brankářů, kteří 
za svá záda pustili minimum branek. Z prvního 
utkání odehraného na ledě městského stadionu 
v Kopřivnici jsme odcházeli jako vítězové  
s jednobrankovým rozdílem. Druhé utkání 
série se konalo na MFH Ostravar Arény. Oba 
týmy i přes veškerou snahu zasypat soupeřovu 
branku střelbou nebyly schopny překonat 
fenomenální výkon brankářů. Rozhodnout 
se tak muselo až v samostatných nájezdech.  
I zde si brankář HC Old Village Pavel Hluchník 
zachoval svou neprůstřelnost. Vítěznou branku 
ve 3. sérii samostatných nájezdů vstřelil Adam 
Bereščík, který ukončil tuto sérii 2:0 v náš 
prospěch a posunul tak staroveské hokejisty 
do finále ALOHA Steel Cup.

Finálové utkání se odehrálo 27. 3. 2022 ve 
12:45 na ledě RT Torax Arény v Ostravě-Porubě. 
Soupeřem nám byl věkově nejmladší tým ligy, 
HC Winter Legends. Předem bychom chtěli 
moc poděkovat za fanouškovskou podporu 
během tohoto utkání. Množství fanoušků, jaké 
dorazilo osobně na utkání, vytvořilo úžasnou 
atmosféru finálového dne a tým povzbudilo  
k nejlepším výkonům. Ještě jednou velké 
poděkování. Výkon našich chlapců ve finálo-
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vém utkání se dá popsat především jako velmi 
efektivní proměňování gólových příležitostí  
a jako již tradičně výborný výkon brankáře 
Staré Vsi. Již z první šance ve 3 minutě utkání 
otevřel skóre na 1:0 kapitán Jakub Filip. Násle-
dovala branka J. Sopucha (2:0), dvě branky po 
samostatných únicích „rychlonožky“ O. Dvo-
řáka (4:0), vybojovaná branka T. Kolka (5:0), 
další branka J. Filipa po boji v brankovišti (6:0) a 
hřebíček ve formě branky O. Hurníka (7:0). Hra 
se posléze ze strany HC Old Village poněkud 
uvolnila a naši chlapci už se viděli se zlatou 
medailí na krku. Soupeř tohoto stavu využil a 
postupně snížil pomocí 4 vstřelených branek. 
Klid na naše hokejky opět přinesl T. Kolek a 
vystavil tak finální účet soupeři 8:4. Skóre se 
pak již neměnilo a naši chlapci mohli začít 
oslavovat zisk historického zlata a zvednout nad 
hlavu nádherný Aloha Steel Cup.

Sestava družstva HC Old Village:
Brankáři: Lukáš Musiol, Pavel Hluchník, 

Petr Kukol

Obránci: Radim Kolek, Michal Kabát, 
Dominik Krhut, Mojmír Tomeček, Lukáš 
Hudeček, Marek Chrenko, Tomáš Janošek, 
Tomáš Stružka

Útočníci: Jakub Filip, Tomáš Kolek, Adam 
Kolek, Adam Bereščík, Dalibor Pudich, Ondřej 
Dvořák, Martin Kratochvíl, Radek Kratochvíl, 
Tomáš Hovjacký, Svatopluk Mácha, Ondřej 
Hurník, David Patrman, Martin Hamala, 
Daniel Schneider, Jaroslav Sopuch

Statistiky ALOHA ligy:
Hráči staroveského týmu se objevili i ve 

statistikách ALOHA ligy (základní části):

Střelci: Jakub Filip (17 branek) – 15. místo

Nahrávači: Tomáš Kolek (10 asistencí) – 29. místo

Kanadské bodování: Jakub Filip - 23 bodů  
(17 branek + 6 asistencí) – 26. místo

Martin Hamala - 21 bodů (13 branek + 8 asis-
tencí) – 31. místo

Mezi zápasy
Během sezóny 21/22 jsme opět uspořádali 

akci pro fanoušky, rodinné příslušníky a občany 
obce Stará Ves n. O. – 3. ročník Bruslení s 
HC Old Village, na kterou dorazilo 63 lidí. 
Opět jsme tak překonali dosavadní rekord. 
Doufáme, že tento trend bude pokračovat  
i následující roky.
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Závěrem bychom chtěli poděkovat našim 
sponzorům, fanouškům a také našim přítelky-
ním a manželkám, které nám tuto naši aktivitu 

nejen tolerují, ale také nás chodí podporovat 
přímo na zápasy. 

Jakub Filip 
Sledujte HC Old Village na FB

Charita pro Ukrajinu
Charita Česká republika realizuje veřejnou 

sbírku na podporu Ukrajiny a její výtěžek vyu-
žívá na zajištění základních životních potřeb lidí 
zasažených válečným konfliktem – potraviny, 
voda, léky a zdravotnický materiál, přístřeší, 
psychosociální pomoc. Ke sbírce se můžete 
připojit on-line na webu: https://www.darujme.
cz/projekt/1205923 nebo darem na sbírkové 
konto Charity Česká republika: 55660022/0800, 
variabilní symbol: 104 u České spořitelny.

Velice děkujeme za veškeré projevy solidarity 
k Ukrajině a jejím občanům. Další informace k 
možné pomoci na webu www.charita.cz nebo 
https://svet.charita.cz/aktuality-svet-charita/6-
-nejcastejsich-otazek-k-pomoci-ukrajine/

Charita Ostrava zve k účasti na 
Podpůrné skupině pro pečující

Charita Ostrava zve na setkání pečujících 
osob o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo 
onemocněním jiným typem demence. Smyslem 

tzv. Podpůrných skupin je pomoc pečujícím oso-
bám každodenně zvládat psychickou i fyzickou 
náročnost při péči o své nejbližší v domácím 
prostředí. Při setkávání účastníků skupiny lze 
sdílet vlastní zkušenosti, nápady i nové pod-
něty, získat odpovědi na otázky vyplývající ze 
situací každodenní péče. Možnost sdílení bývá 
pro člověka neocenitelnou podporou, dodává 
mu potřebnou sílu a odvahu vytrvat v dalším 
zajišťování domácí péče. 

Setkání skupiny v rozsahu 2 hodiny pove-
dou zkušení sociální pracovníci s dlouholetou 
praxí. Pečující mohou využít možnosti indi-
viduálních konzultací s dalšími odborníky - 
psychiatr, psycholog, fyzioterapeut a právník. 
Podpůrné skupiny se setkávají jednou měsíčně, 
další i setkání proběhnou 26. 4. a 24. 5. 2022  
v časech 14–16 h nebo 16–18 h v jednací míst-
nosti Charity Ostrava, Kořenského 1323/17  
v Ostravě-Vítkovicích.  

Zájemci si mohou vybrat nejlépe vyhovující 
den a čas. Pro další informace nebo přihlášení 

Charita Česká republika informuje
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k účasti kontaktujte koordinátorku Mgr.  
Martinu Krhutovou, e-mail: martina.krhutova@
ostrava.charita.cz, mobil: 733 676 692. Těšíme se 
na Vaši účast. 

web: https://ostrava.caritas.cz/akce/setkani-
-podpurne-skupiny-pro-pecujici-o-cloveka-s-
-demenci-3-2022/

Kurz pro hospicové dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do 

Hospice sv. Lukáše. Smyslem práce hospicové-
ho dobrovolníka je poskytování pomoci lidem  
v závěru života, doprovázení nemocného a umí-
rajícího člověka. Dobrovolník může nemocnému 
člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně 
trávený čas např. povídání, čtení, hru, doprovod 
na vycházku ap. Dobrovolníky odborně připra-
vujeme v rámci teorie, praxe i supervize. Pokud 
byste měli zájem se k nám připojit, kurz pro 
hospicové dobrovolníky začíná 22. 4. 2022 od 
16 h. Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické 
hospicové centrum, Charvátská 785/8, Ostrava-
-Výškovice, (Hospic sv. Lukáše), Olga Jarošová, 
tel.: 739 197 509, e-mail: hospicove.centrum@
ostrava.charita.cz

web: https://ostrava.caritas.cz/akce/kurz-pro-
-hospicove-dobrovolniky-22-04-2022/

Poradna radí bezplatně v život-
ních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odbor-
né sociálně-právní poradenství zaměřené na 
rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, 
zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou 
problematiku, spotřebitelské právo atd. Služby 
jsou anonymní a bezplatné pro občany starší 
18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, 
e-mailem nebo osobně. Po domluvě možná 
návštěva i u klientů doma (např. zdravotní  
důvody). Objednávat se můžete na níže uve-
dených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity 
Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: 
poradna@ostrava.charita.cz;

web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-
-sluzby/poradna-charity-ostrava/

Poradenství při péči o nemocné v domácím 
prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hos-
picové poradny nabízí možnost bezplatné účasti 
na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka  
v domácím prostředí“. Na setkání s profesionál-
ními zdravotními sestrami Mobilního hospice  
sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí 
péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně 
nebo plně imobilního člověka a získáte souvi-
sející informace ze zdravotní a sociální oblasti. 
Termín společného kurzu je 14. 4. 2022, 14-17 h. 
v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, 
Ostrava-Výškovice. Dle hygienických opatření 
proběhnou buď společný seminář, nebo indivi-
duální konzultace, které je možné dohodnout  
i v jiných termínech.

Naučíte se nemocnému člověku podávat 
stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu 
či polohování jako prevenci vzniku proleženin. 
Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny 
informace o možnostech získávání příspěvku na 
péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, 
které pomáhají při naplňování potřeb nemoc-
ného člověka. Na kurz se přihlaste předem na 
kontaktu níže. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hos-
picová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 
534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.
charita.cz 

web: https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-
-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-
-konzultace/

Charita Ostrava hledá nové 
kolegy 

Charita Ostrava hledá novou kolegyni nebo 
kolegu do týmu Charitního střediska Matky 
Terezy a sv. Anežky České v Hrabyni pro posky-
tování pečovatelské služby a osobní asistence na 
pozici – pracovník sociální péče pro seniory. 
Nadále nabízíme pracovní uplatnění pro lékaře  
v lůžkovém Hospici sv. Lukáše – zařízení pro 
lidi v terminálním stádiu života a v Mobilním 
hospici sv. Kryštofa. Podrobnější informace na 
webu: http://ostrava.charita.cz/volna-mista/
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Naše obec k 1. 1. 2022 čítala 2 896 obyvatel,  
z toho 16 cizinců. V místní části Košatka žilo 343 
obyvatel. V uplynulém roce jsme se rozloučili  
s rekordním počtem našich občanů, zemřelo  
44 osob, narodilo se 30 dětí. Počet obyvatel v naší 
obci trvale stoupá, příčinou je výstavba nových 

domů, loni bylo přiděleno 18 čísel popisných. 
Do obce se přihlásilo k trvalému pobytu 97 osob  
a 49 osob se z trvalého pobytu odhlásilo. Prů-
měrný věk našich občanů činil 41,3 let. 

Bronislava Pavlosková, matrikářka

Statistika

Oznámení

p. Vladimír Millo roč. 1942
p. Danuše Novobílská roč. 1947
p. Andrea Polášková roč. 1975
p. Oto Kubínek roč. 1934
p. Zdislava Kratochvílová roč. 1936
p. Zdeňka Tylečková roč. 1939
p. Pavla Pospíšilová roč. 1959
p. Věra Čaverová roč. 1929
p. Bohdan Kolář roč. 1973
p. Drahomíra Ulčáková roč. 1936

Věnujme jim tichou vzpomínku.

Opustili nás…

Bronislava Pavlosková, 
matrikářka

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Smyccový kvartet

BO-LE-RO
si Vás dovoluje pozvat na jarní koncert

KKDDYY::    2233..44..22002222  vv  1177::0000
KKDDEE::    nnááddvvoorríí zzáámmkkuu  vvee  SSttaarréé  VVssii  nnaadd  OOnnddrreejjnniiccíí

ˇ

ˇ ˇ

Pozvánky
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Obec Stará Ves nad Ondřejnicí zve občany na

výstavu 

DOBOVÝCH KOČÁRKŮ
Kočárky, panenky, paraplíčka

ze sbírky paní Zdeňky Ivánkové.
 

K vidění jsou dětské i loutkové kočárky doplněné řadou panenek, hraček, 
paraplíček, dětského oblečení a množstvím dalších předmětů.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstava je umístěna v 1. patře zámku a potrvá do 30. 9. 2022.
 
 
 

Od 2. 4. bude otevřeno o sobotách, nedělích a svátcích od 14 do 18 hodin.
V jinou dobu po přechozí domluvě 

(tel.558 669 201, volejte v pracovní dny od 8 do 14 hodin).
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Klub skalničkářů 

ADONIS Ostrava
pořádá klubovou jarní výstavu pro veřejnost.

Výstava skalniček se koná ve dnech:

středa 13.4.2022 od 9.oo  do  17.oo  hodin
čtvrtek 14.4.2022 od 9.oo  do 17.oo  hodin
pátek 15.4.2022 od 9.oo  do 14.oo  hodin

v prostorách Střediska přírodovědců KORUNKA,
Ostrava Poruba, ul.Čkalovová 10.

Na výstavě bude zajištěn i prodej skalniček a trvalek. 
Více informací na stránkách klubu.     www.skalnickyostrava.netstranky.cz

• INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •

tel.: 724 165 657 janotka@kiwireality.cz

Ing. Marek Janotka

„Narovnávám
realitní prostředí.“

www.kiwireality.cz
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Zelený internet
od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz
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Setkání komisí při OÚ

Kocourek Josef
vám nabízí:

▪ čištěni ́koberců ▪

▪ sedacićh souprav ▪

▪ autosedaček ▪

▪ půjčováni ́stroje Kärcher ▪

▪ mytí oken ▪

mobil: 606 363 300
 731 490 561

Obecní úřad 
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zve 
všechny občany na 20. ročník

OBECNÍCH
SLAVNOSTÍ

které se konají 3. a 4. června 2022

Pátek 3. června:

Koncert pěveckých sborů na nádvoří 
zámku

Sobota 4. června:

„Jizda kole obila“, vystoupení na pódiu 
u zámku
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Kurz bezlepkového pečení

Přednáška o nových objevech při rekonstrukci zámku
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Přednáška Život s vášní, čokoládou a vínem
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Aktuální kulturní a společenské dění  
ve Staré Vsi a Košatce

Aktuální informace naleznete vždy na 
http://kalendar.staraves-no.cz

DATUM AKCE MÍSTO POŘADATEL

1.4.-30. 9. Výstava Kočárky, panenky, 
paraplíčka zámek kulturní komise

9.4. – 30.9. Výstava – Hana Kumalová obrazy zámek kulturní komise
23.4. Pochod Jistebnických zpěváčků Poodří FPFL

23.4. Koncert- smyčcové kvarteto 
BO-LE-RO zámek kulturní komise

28.4. Společné vítání jara ZŠ ZŠ a MŠ Stará Ves
29.4. FPFL koncert pěveckých sborů Proskovice FPFL
30.4. FPFL festivalové odpoledne Proskovice FPFL
30.4. Stavění máje hasičárna SDH Stará Ves
30.4. Stavění máje Košatka SDH Košatka
11.5. Oslava Dne matek hasičárna SPOPVES
14.5. Poutní mše svatá Košatka farnost
21.5. FPFL koncert pěveckých sborů Jistebník FPFL

22.5. Zámecké flétnohraní zámek Spolek Jožky 
Matěje

3.6. FPFL koncert pěveckých sborů zámek FPFL

4.6. Obecní slavnost, FPFL zámecká zahrada obec St. Ves, 
FPFL

7.6. Škvaření vaječiny hasičárna SPOPVES
10.6. FPFL folklorní večer na zámku zámek FPFL
10.6. Noc kostelů kostel sv. Jana Křtitele farnost

11.6. Zájezd  Předklášteří u 
Tišnova, hrad Veveří MO KDU-ČSL

26.6. Pouť sv. Jana Křtitele kostel  sv. Jana Křtitele farnost
29.6. Vítání léta hasičárna SPOPVES


