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Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou druhé číslo obecního zpravodaje v letošním roce. Nastává období prázdnin, dětských táborů a dovolených a já Vám chci popřát, aby jste
načerpali sílu do dalšího období, léto prožili co nejpříjemněji, aby Vám dovolená
vyšla podle Vašich představ, ať už se vydáváte na cesty nebo zůstáváte doma ve
svých domovech.
Jiřina Mádrová
starostka obce
INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA OBCE ZE 7.6.2011
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí:
- konání VIII. Setkání DSO mikroregionu Moštěnka
- konání valné hromady DSO mikroregionu dne 28.6.2011-16.00 v konferenční
místnosti na zámku v Dřevohosticích
- získání dotace v rámci MMR ČR na nákup vybavení pro MŠ. Výše dotace 62
000,--Kč.
- podání žádosti v rámci 5.výzvy MAS a to na opravu jídelny ZŠ a MŠ.- stav
výběru poplatků za odpady
- podání žádosti Olomouckému kraji na převod parcely č. 834 , která by sloužila na výstavbu chodníku.
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo:
- ověřovateli zápisu p.Jarmilu Lojdovou a p. Josefa Rozsypala a zapisovatele p.
Jiřinu Mádrovou
- ZO provedlo kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva dne 11.4.2011 a schválilo program dnešního jednání.
- celoroční hospodaření obce
- závěrečný účet obce za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad.
- uzavření smlouvy o výpůjčce s Římskokatolickou farností Stará Ves a pověřilo
starostku jejím podpisem. Obec Stará Ves bude dále jednat s farností o možnosti

převodu nebo směny této parcely na obec.
-uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu zařízení obecní pálenice s ČZS
ZO Stará Ves, která byla uzavřena dne 23.7.2009.
- příslib úhrady příspěvku na poskytování sociálních služeb pro p. Studýnkovou, trvale bytem Stará Ves 6 ve výši 34 000,--Kč, která žádá o umístění do
domu s pečovatelskou službou v Přerově s tím, že jmenovaná tento příspěvek
vrátí obci. Ošetřeno bude smlouvou o poskytnutí příspěvku a jeho vypořádání.

Vaše obec:
Obec Stará Ves - Stará Ves 75, 750 02 Telefon: 581 222 014, 723 324 667
WWW: http://www.obecstaraves.cz
E-mail: obec.staraves@iol.cz

VIII. SETKÁNÍ OBCÍ MIKROREGIONU MOŠTĚNKA
V sobotu 18. června 2011 se ve sportovním areálu obce Bochoř uskutečnilo Setkání obcí MIKROREGIONU MOŠTĚNKA. V tomto roce se do soutěžení zapojilo
jedenáct obcí.
Naši obec reprezentovali tito soutěžící: Milan Chodníček, Bořek Nevřala, Robert Nevřala, Radek Filipík, Robert Župka, Radek Němec, Pavlína Nevřalová,
Jana Nevřalová.
Sice jsme se neumístili na předních místech, ale projevili jsme soutěžního ducha
a důstojně reprezentovali naši obec.
Disciplíny, které si pro nás připravili pořadatelé z Bochoře, vyžadovali obratnost a mrštnost závodníků a tak jsme utrpěli i pár modřin a šrámů. Přesto vládla
veselá a přátelská atmosféra. Doprovázelo nás i několik příznivců naší obce, kteří
povzbuzovali při soutěžních disciplínách a přispěli k dobré náladě našeho družstva.
Všem děkuji za účast.
Jiřina Mádrová

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2011
V rámci dotačního Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2011 byl
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka úspěšný a získal dotaci na
projekt s názvem „Mechanizace pro veřejná prostranství.“ Do tohoto projektu se zapojili obce Horní Moštěnice, Stará Ves, Beňov, Podolí a Domaželice.
Pořízena byla komunální technika pro údržbu zeleně. Obec Stará Ves pořídila
zahradní traktor Starjet.

INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVĚ
Dne 24. 5. 2011 proběhlo v sále obecního úřadu úvodní jednání informující
o zahájení pozemkové úpravy v katastrálním území Stará Ves. Pozemkovými
úpravami se prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí
a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemku a jejich hranic tak, aby se
vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Současně se
jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění
půdního fondu a zvýšení ekologické stability. Na tomto úvodním jednání došlo
k volbě sboru zástupců z řad vlastníků pozemků. Do sboru byli zvoleni tito
zástupci: p. Miloš Bartík, p. Michal Darebníček, p. Miloslav Zapletalík, p. Pavel Zakopal, Ing. František Zanáška, Ing. Petr Nepopil, Ing. Stanislav Hejník.
Prvním krokem pozemkové úpravy bylo zjišťování obvodu, které proběhlo ve
dnech 30. -31. 5. 2011. Dne 14. 6. proběhlo první jednání pozemkového úřadu
a sboru zástupců, jehož cílem bylo jednání návrhů návrhy na prvky plánu společných zařízení, konkrétně byly probrány návrhy hlavních a vedlejších polních
cest, cest určených ke zpevnění, návrhy prvků protipovodňových a protierozních opatření, návrhy vodních ploch a ozelenění krajiny. Zpracovatel pozemkové úpravy všechny návrhy zaznamenal a do následujícího jednání, které se
uskutečnilo dne 14. 7. 2011 je graficky zpracoval. Termín dalšího jednání vzhledem k období dovolených není přesně určen. Dle sdělení pozemkového úřadu
Přerov to bude někdy koncem měsíce srpna.

ŽÁDÁME OBČANY,ABY UDRŽOVALI POŘÁDEK OKOLO
KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Žlutý kontejner na plasty
Sem patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD a další výrobky z plastů
Nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly
se žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahová krytina či novodurové
trubky.
Zelený a bílý kontejner na sklo
Sem patří: jakékoliv sklo, např. lahve od vína, alkoholických a nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin, tabulové sklo z oken
a ze dveří. Do zeleného kontejneru vhazujeme barevné sklo a do bílého sklo
čiré.
Nepatří sem: keramika a porcelán, autosklo, zrcadla .
Modrý kontejner na papír
Sem patří: časopisy, noviny sešity, krabice, papírové obaly, knihy, lepenka.
Nepatří sem: uhlový papír, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír.
Pokud dáváte do kontejneru kartonové krabice, dejte si prosím práci s jejich
poskládáním , případně roztrháním, aby nezabíraly většinu místa v kontejneru.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
OBECNÍ ÚŘAD UPOZORŇUJE, ŽE 30 .6. 2011 BYLA SPLATNOST POPLATKU ZA STOČNÉ. ŽÁDÁME PROTO OBČANY, KTEŘÍ POPLATKY
DOSUD NEUHRADILI, ABY TAK NEPRODLENĚ UČINILI, A TO NA
POKLADNĚ OBECNÍHO ÚŘADU V ÚŘEDNÍ HODINY NEBO PŘEVODEM NA ÚČET Č. 22025831/0100.

CO SE DĚJE VE ŠKOLE

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ – celostátní testování
V minulém vydání jsme Vás informovali o výsledcích testování žáků 5. ročníku. V dubnu ověřovali své znalosti žáci 3. ročníku s těmito výsledky:
Oblast

Průměrná úspěšnost
celý soubor

Průměrná úspěšnost
škola Stará Ves

Český jazyk

65,5 %

70,1 %

+ 4,6 %

Matematika

59,1 %

73,5 %

+ 14,4 %

Prvouka

63,4%

72,8 %

+ 9,4 %

Angličtina

64,4%

80,4 %

+ 16,0 %

V posledních měsících školního roku jsme navštívili divadlo v Olomouci
– baletní představení Louskáček a Simba, absolvovali jsme výuku dopravní
výchovy v Přerově (Atlas), zorganizovali projekt Den Evropy, besedu s Policií
ČR a cykloden.
Měsíce duben - červen byly také bohaté na aktivity pro veřejnost – pořádali jsme velikonoční salon, sběr papíru, zábavné odpoledne u příležitosti Dne
Země, zájezd do Vídně, školní akademii, posezení se seniory, dětský den v Říkovicích, ve Staré Vsi Hurá jsou tu prázdniny a již tradičně jsme zorganizovali
velmi úspěšný pobyt v Chorvatsku.
Docházku ukončilo 8 žáků 5. ročníku – přecházejí do ZŠ Horní Moštěnice
(6), ZŠ Kostelec u Holešova (1) a na gymnázium Jana Blahoslava v Přerově (1).
V příštím školním roce bude navštěvovat naši školu 44 žáků.
30. června se s námi po 11 letech trpělivé práce rozloučila paní učitelka mateřské školy paní Pavla Benešová. Děkujeme za vše, co pro naši školu a hlavně
pro naše děti udělala.

V rámci ekologické výchovy jsme se zapojili do akce

SBÍREJTE VRŠKY Z PET LAHVÍ !
Prosíme, pomozte nám!!! Děkujeme.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH STARÁ VES ZA PRVNÍ POLOLETÍ
ROKU 2011.
Nebyla by to asi u nás tradice, kdybychom jako každý rok nezačínali hasičským plesem, který se konal v sále obecního úřadu v pátek 18. února. K
poslechu a tanci nám hrála hudební skupina Rytmix z Holešova. Další společenskou akcí bylo „Vodění medvěda“ o masopustu, který se letos konal dosti
pozdě až 12. března v sobotu kvůli letošním brzkým velikonočním svátkům.
Velké poděkování patří starším hasičům, kteří mají pořád chuť si projít naši
obec z jednoho konce na druhý, ať už v masce nebo jen tak pro pobavení. Ale
poděkování patří také těm nejmladším, bez kterých by nebyl průvod takový,
jaký má být. Nesmíme zapomenout ani na „muzikantské veterány“, kteří sice
po pár metrech už nemohou, ale vždycky dojdou do konce na závěrečné pohoštění v hospodě U Popelky. Takže pánové příští rok v únoru opět nashledanou.
V Radslavicích týden na to, tedy 18. března v pátek se uskutečnilo školení
rozhodčích, kterého se zúčastnil velitel SDH Tomáš Procházka a prodloužil si
osvědčení na dalších pět let.
Dne16.dubna jsme uskutečnili v naší obci sběr starého železa a za vydělané
peníze jsme jeli do Prahy na poznávací zájezd. Především jsme však navštívili
své kolegy, profesionální hasiče hlavního města Prahy, stanice Petřiny v Praze
8. Počasí nám po celou dobu přálo a nálada byla výborná.
Začátkem května jsme udělali malou jarní brigádu v naší zbrojnici a zároveň
jsme se začali připravovat na 1. kolo okrskové soutěže, které proběhlo v sobotu
14. května v Říkovicích. Naše mužstvo skončilo na pěkném 4. místě, ostatně
tak jako v loni a pokud se neobjeví mezi námi mladší generace, určitě lepší než
4. místo nezískáme. Okrskovou soutěž v Říkovicích vyhráli muži z Dobrčic
a ženy z Beňova. Na 1. kole v Provodovicích v sobotu 21. května náš okrsek
reprezentovali jak muži i ženy z Beňova. Všem co se zúčastnili jak okrskového
tak i 1. kola chci moc poděkovat.
Velitel SDH Tomáš Procházka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ!
KVĚTEN
Macháňová Božena
Kresničerová Božena
Nevřalová Marie
Vítek Zdeněk
Dostálová Anna
Mádr František
Horák Miloslav
Karabina Otakar
Malínková Anna

ČERVEN
Sehnulová Anna
Čierny Vladimír
Bajerová Marie
Černá Antonie
Rak Jindřich
Zdráhal Josef
Popelová Věra

ČERVENEC
Škubalová Ludmila
Možíšová Božena
Hrdlička František
Pospíšilová Marie
Darebníčková Milada
Žárská Ludmila
Horáková Blanka
Lojdová Jarmila
Skácelík Ladislav

Narození:
Antonín Urban, Květen 2011
Úmrtí:
Vyvlečka Zdeněk
Rozlosování OP
Podzim 2011
Kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
9.
10.
11.
12.
13.

Datum Den Hodina Soupeři
Pozn. Výsledky
13.08.11 So 17,00 SC STARÁ VES : TJ So DOMAŽELICE
D
20.08.11 So 16,30 SC STARÁ VES : TJ So SOBĚCHLEBY
D
28.08.11 Ne 16,30 FK TROUBKY „B“ : SC STARÁ VES
V
hř.Horní Újezd
03.09.11 So 16,00 FK BÝŠKOVICE- H.ÚJEZD „B“ : SC STARÁ VES V
11.09.11 Ne 16,00 TJ So PAVLOVICE : SC STARÁ VES
V
17.09.11 So 15,30 SC STARÁ VES : TJ So KOVALOVICE
D
25.09.11 Ne 15,30 TJ So LAZNÍKY : SC STARÁ VES
V
28.09.11 St
15,30 SC STARÁ VES : TJ SLAVOJ KOJETÍN „B“
D
01.10.11 So 15,00 SC STARÁ VES : TJ So ÚJEZDEC
D
09.10.11 Ne 10,00 TJ So ÚSTÍ „B“ : SC STARÁ VES
V
15.10.11 So 14,30 SC STARÁ VES : SK HRANICE „B“
D
22.10.11 So 14,30 SC STARÁ VES : SK HANÁ ZÁŘIČÍ „A“
D
29.10.11 So 14,00 FC DUKLA HRANICE : SC STARÁ VES
V

SC STARÁ VES
si Vás dovoluje pozvat na

HODOVÉ OSLAVY
ve dnech 12.8. – 14.8.2011
v areálu ,,Na Kopcách“
PROGRAM:
PÁTEK 12.8. 15:30 TÁBORÁK PRO DĚTI S MINI DISCOTÉKOU
20:00 DISKOTÉKA HITRÁDIA APOLLA – DJ FILIP JANČO
SOBOTA 13.8. 16:30 MISTOVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
SC STARÁ VES – TJ So DOMAŽELICE
20:00 HODOVÁ ZÁBAVA REFLEXY
NEDĚLE 14.8. 9:00 MŠE SVÁTÁ V KOSTELE NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
14:30 STAROVESKÝ MIKROREGION
16:00 HUDEBNÍ SKUPINA LOS PLAYBOYS
17:00 TOMBOLA
Během oslav budou pro děti připraveny atrakce / jízda na koních,
skákací hrad, skluzavka / a na své si tradičně přijdou
i milovníci dobrého jídla a pití.

