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Vážení občané Staré Vsi
Čas neúprosně běží, rok 2011 se pomalu blíží k závěru a vánoce nám klepou na
dveře. Do našich domovů přišel advent a sním nejkrásnější období v roce – vánoční
svátky. Každou adventní neděli zapálíme na adventním věnci jednu ze čtyř svíček,
které symbolizují pokoj, víru, lásku a naději.
Touto cestou bych Vám chtěla popřát za celý kolektiv obecního úřadu krásné
a klidné vánoční svátky, naplněné pokojem a štěstím. Nechť nám tento čas naplněný rodinnou pohodou, radostnými okamžiky, štěstím a láskou přinese čistou a
dobrou mysl, novou naději a optimismus. V novém roce 2012 nám všem přeji zvýšenou míru tolerance a úcty. Ať nám nový rok dodá sílu k překonání malicherných
sporů a šarvátek. Vašim rodinám ať přinese vše dobré, zdraví, radost a spokojenost.
Ať se Vám daří nejen v osobním, ale také pracovním životě.
Jiřina Mádrová
starostka obce

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

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
5. 9. 2011
- ZO vzalo na vědomí zprávu o výsledku kontroly kontrolního výboru ze dne
15. 7. 2011 a finančního výboru ze dne 11. 8. 2011.
- ZO vzalo na vědomí žádost o odkoupení části parcely p. č. 119/1.
- ZO vzalo na vědomí provedení oprav žlabů.
- ZO vzalo na vědomí program oslav 750. výročí obce Stará Ves.
- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2011.
- ZO schválilo neinvestiční příspěvek Římskokatolické farnosti Stará Ves ve výši
30 000,- Kč na úhradu nákladů spojených se zpracováním projektu opravy
střechy kostela.
- ZO schválilo poskytování cestovních náhrad pro starostku obce za používání
soukromého vozidla ve výši dle platné vyhlášky vydávané v pravidelném termínu Ministerstvem práce a sociálních věcí podle §189 odst. 1 zákona
č. 262/2006Sb., zákoník práce.
29. 9. 2011
- ZO schválilo v souvislosti s výstavbou autobusové zastávky v obci Stará Ves
oslovení těchto dodavatelů: EUROVIA a.s., STRABAG a.s., PB SCOM s.r.o.
a pověřilo starostku obce zasláním výzvy k podání nabídky k zakázce malého
rozsahu.
- ZO schválilo jako člena výběrové komise pro hodnocení nabídek na zakázku
,,Výstavba autobusové zastávky v obci Stará Ves“ p. Milana Chodníčka, p. Josefa Rozsypala, p. Pavla Onderku a jako osobu odborně způsobilou se stavební
praxí Ing. Jiřího Schindlera.
11. 10. 2011
- ZO vzalo na vědomí konání valné hromady DSO MR MOŠTĚNKA dne
29. 9. 2011 v Bezuchově.
- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2011.
- ZO schválilo přenesení pravomoci ke schvalování rozpočtových opatření na
starostku obce bez omezení s tím, že vždy na nejbližším jednání budou zastupitelé o těchto rozpočtových opatřeních informováni.
- ZO schválilo návrh změny obecní hranice k.ú. Stará Ves u Přerov a k.ú. Říkovice u Přerova dle dokumentace předložené zpracovatelem pozemkové úpravy.
- ZO Stará Ves na základě zprávy a doporučení výběrové komise pro výběr dodavatele na stavbu „Výstavba autobusové zastávky v obci Stará Ves“ schválilo dodavatelství firmě Strabag a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, která
podala pro obec nejvýhodnější nabídku. S touto firmou bude uzavřena smlouva
o dílo. Zajistí starostka obce.

- ZO schválilo podání návrhu na úpravu směrné části územního plánu Stará Ves
u Přerova.
- ZO schválilo uzavření mandátní smlouvy s Ing. Schindlerem na provádění
technického dozoru při realizaci výstavby autobusové zastávky v obci.
- ZO neschválilo pronájem části pozemku p. č. 195/1.
4. 11. 2011
- ZO vzalo na vědomí účtování o majetku pořízeného z dotace MMR v roce 2011.
- ZO vzalo na vědomí provedení dílčího přezkoumání o hospodaření obce Stará
Ves za rok 2011.
- ZO vzalo na vědomí přípravu skartačního řízení a stanovení skartační komise
ve složení: pí. Hana Železná, p. Josef Rozsypal, p. Radek Heryan.
- ZO vzalo na vědomí zprávu o výsledku kontroly finančního výboru provedenou
dne 24. 10. 2011 a kontroly kontrolního výboru provedenou dne 2. 11. 2011.
- ZO vzalo na vědomí postup při povolování kácení dřevin rostoucích mimo les.
- ZO vzalo na vědomí stížnosti na parkování vozidel na místních komunikacích
a obecních pozemcích.
- ZO vzalo na vědomí problémy s nedodržováním povolené rychlosti vozidel
projíždějících obcí.
- ZO schválilo prodej části parcely p.č. 119/1 (viz.KN mapa, která tvoří součást
zveřejněného záměru prodeje).
- ZO schválilo složení dvou inventarizačních komisí, které budou pracovat
v následujícím složení:
Komise č. 1: Pavel Onderka - předseda komise; Jarmila Lojdová - člen komise; Tomáš Procházka - člen komise. Tato komise provede inventarizaci na
obecním úřadě a v hasičské zbrojnici.
Komise č. 2: Josef Vybíral - předseda komise; Josef Rosypal - člen komise;
Michal Darebníček - člen komise. Tato komise provede inventarizaci v pálenici.
- ZO schválilo Spisový a skartační řád Obecního úřadu Stará Ves.
- ZO vzalo na vědomí důvodovou zprávu k usnesení o vydání Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stará Ves včetně její přílohy 1–3.
- ZO projednalo a schválilo návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává
Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stará Ves, zpracovaná Ing.arch.
Šárkou Moráňovou, v červnu 2011, pod zakázkovým číslem 5–920/05.
- důvodovou zprávu k usnesení o vydání Změny č. 3 územního plánu sídelního
útvaru Stará Ves včetně její přílohy č. 1–3.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

• Vzhledem k častým stížnostem na špatnou průjezdnost místních komunikací
žádáme občany, aby svá vozidla parkovali především na vlastních pozemcích nebo v garážích. Zejména v zimních měsících, kdy nastává potřeba
úklidu a údržby komunikací. Dalším důvodem je bezpečnost provozu. Stání na komunikacích upravuje §25 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
• Údržba komunikací a chodníků v zimním období bude i nadále prováděna
dle platného Nařízení obce č. 1/2010, které je vyvěšeno na úřední desce OÚ. Pro upřesnění uvádíme, že úklid sněhu zaměstnancem obce bude
prováděn na místních komunikacích plužením a posypem. Úklid sněhu na
chodnících bude prováděn před OÚ a u autobusových zastávek pracovníkem na dohodu o provedení práce. Není však v silách těchto lidí uklízet
celou obec a obec také nedisponuje potřebnou technikou, která by tento
úklid zajistila. Proto Vás žádáme, abyste své obci pomohli stejně, jako v
letech minulých a napadaný sníh před svými nemovitostmi uklidili. Děkujeme všem, kteří napomáhají našemu společnému cíli - zajistit bezpečnou
chůzi a bezpečný provoz v naší obci.
*Vzhledem k množícím se prohřeškům, spočívajícím v nedodržování stavebního zákona, doporučujeme občanům, aby své stavební záměry konzultovali dříve než začnou s jakýmikoli stavebními pracemi s pracovníkem
stavebního odboru Magistrátu města Přerova. Předejdete tak případným
nepříjemnostem.
PRO NEJMENŠÍ
V letošním roce byla naše obec úspěšným žadatelem o dotaci z MMR v rámci
programu „Zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci“. Zaměřili
jsme se na zlepšení prostředí a vybavení prostor naší mateřské školy. Za spolupráce dětí, učitelů, jejich rodičů a přátel školy se nám podařilo vytvořit příjemnější, bezpečnější a veselejší prostředí naší mateřské školy. Při slavnostním zahájení školního roku v MŠ a ZŠ shlédla takto nově vybavené prostory
také široká veřejnost.

Před realizací:

Po realizaci:

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
• Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje základní školu 41 žáků. V září žáci
vystupovali na oslavách obce Stará Ves, prožili týden v Jeseníkách na škole
v přírodě a zahájili výuku plavání.
• V obcích Stará Ves a Říkovice proběhl sběr papíru. Výtěžek bude tentokrát
použit na vybavení školní družiny.
• V říjnu proběhl pro žáky naší školy kurz dopravní výchovy (Atlas Přerov)
a velmi zajímavá beseda v Okresní knihovně Přerov.
• 3. října začalo pracovat 8 hojně navštěvovaných kroužků – kroužek taneční,
keramický, turistický, informatiky, hry na ﬂétnu, kytaru a klávesy a cvičení
dětí.
• I letos se tradiční drakiáda se soutěží o bramborovou mňamku vydařila.
Děkujeme těm, kteří připravili dobroty z brambor (p. Bolfová, Darebníčková, Nevřalová a Popelová z Říkovic). Pro všechny byly také připraveny
tvůrčí dílny Co s bramborem.

PŘIPRAVUJEME
13.12.2011 ADVENT NA ZÁMKU

Zájezd na zámek Náměšť na Hané
Zájemci z řad veřejnosti se mohou
přihlásit v ZŠ
16.12.2011 VÁNOČNÍ ZVONKOVÁNÍ Vánoční jarmark, prodej jmelí,
vystoupení dětí, bohaté občerstvení
Areál školy
leden 2012 LYŽOVÁNÍ TROJÁK
červen 2012 CHORVATSKO POREČ
Zájemci se mohou hlásit ve škole,
tel. 581 222 119

ŽÁDÁME RODIČE - BUĎTE OHLEDUPLNÍ! DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY PATŘÍ POUZE ZDRAVÉ DĚTI. I RÝMA JE NEMOC!
ŠKOLNÍ ROK VE STARÉ VSI ZAČAL PÍSNIČKOU
„Září, září, na léto jde stáří, zlaté slunce září malátně a s únavou...“. To
jsou slova písně, kterou začínalo slavnostní zahájení školního roku v Základní
škole a mateřské škole ve Staré Vsi. Zazpívali ji žáci druhé až páté třídy na
uvítanou svým mladším novým kamarádům z první třídy a také přítomným
rodičům, učitelkám ze školy i školky a také dětem ze školky. Pěkný podzimní
den je pro dvanáct prvňáčků jistě dnem významným.
Pro upomínku dostali všichni drobný dárek od své paní učitelky.
Paní ředitelka Mgr. Ludmila Nevřalová ve svém úvodním krátkém projevu
přivítala nejen děti do školy po prázdninách, ale také dvě nové posily do pedagogického sboru.
Seznámila přítomné nejen s tím, že v mateřské škole je nový nábytek, ale
také co děti čeká na začátku školního roku. Hned druhý zářijový týden pojedou do Jeseníků na „školu v přírodě“. Pak přijdou běžné školní starosti a také
tradiční plavecký výcvik.
Ve školce je 25 dětí, školáků je 42. Učí se dle programu „Škola pro radost“,
jsme také nositeli označení „Škola udržitelného rozvoje“ a „Škola podporující
zdraví“.
Ing. Jaroslava Odstrčilová
Stará Ves

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH STARÁ VES
Dne 30.7.2011 jsme se zúčastnili aplikačního cvičení v
sousední obci Říkovice.
Dne 10.9.2011 jsme se
aktivně podíleli spolu s
ostatními organizacemi působícími v obci na oslavách
750 výročí obce. Po slavnostním zahájení oslav na
návsi a účasti v průvodu a
mši v kostele jsme od ranních hodin pro naše občany a širokou veřejnost připravili prohlídku hasičské
zbojnice, kde bylo k vidění celé vybavení našeho SDH. K prohlídce bylo na
parkovací ploše před zbrojnicí připraveno požární auto s příslušným vybavením a názorná ukázka zásahových mundůru našich hasičů. Dále si bylo
možné prohlédnout stříkačky typu PS12, PS8 a také historickou stříkačku.
Uvnitř hasičárny byly připraveny k prohlídce diplomy, pamětní fotograﬁe
a soukromá sbírka modelů hasičských aut pana Tomáše Procházky, která dle
vyjádření návštěvníků měla velký úspěch.
Velitel SDH Tomáš Procházka

SC STARÁVES

Je za námi polovina soutěže OP mužů, po slušném začátku přišlo rychlé vystřízlivění a velmi rychlý propad na dno tabulky. Tento stav byl jen otázkou času.
A důvod? V létě neproběhla skoro žádná příprava, nebyly sehrány žádné přípravné zápasy, tréninková účast byla velmi malá a svou roli sehrál i počet vyloučení
v průběhu sezony. Mezi další příčiny musíme započítat i to, že hráči se kvůli práci
neúčastní nejen tréninků, ale chybí i na mistrovských utkáních, což se v minulosti
nestávalo. Ve funkci předsedy, ale hlavně brankáře skončil Milan Možíš ml. Na začátku se zdálo, že tento odchod bude pro náš klub smrtící, ale během pár zápasů se
podařilo na jeho místo zapracovat Patrika Horáka, který se se svou úlohou popral
velmi dobře.
A další změny? Aby mohl fotbal dále fungovat, potřebuje hráčská základna
omladit. Proto jsem už v této sezoně zapojili do hry naše odchovance (Horák P.,
Bojko M., Lojda M ) na jaře přibudou Macejko T. a Zapletalík T. Samozřejmě,
že mladí hráči získávají zkušenosti hlavně v samotných zápasech, proto prosíme
fanoušky o trpělivost a pochopení.
Vždy touto cestou děkuji všem organizátorům a pořadatelům. Dnes tomu nebude jinak, protože jsme v době špatných fotbalových výsledků zjistili, že to je
jediná složka, která funguje velmi dobře a je ukázkou toho, jak jsou lidé ve svém
volném čase ochotni nezištně udělat něco užitečného nejen pro fotbal, ale i pro
naši obec. Poděkování patří také našemu trenérovi R. Šramkovi, který v těchto
nelehkých podmínkách drží dobrou atmosféru a tréninkovou morálku pro těch
pár lidí, kteří chodí trénovat.
Prosím všechny, kdo využívají celý areál „Na kopcách“, aby se k němu chovali s
úctou, nepletli si ho se skládkou a neničili práci těch, kteří se o tento areál starají.
Provoz stojí peníze a je smutné, když hráči ve svém volném čase areál opravují
(např. výmalba a oprava tribuny před hody) a po pár týdnech nemají někteří nic
lepšího na práci, než popsat tribunu vulgárními nápisy a násilně vniknout do prostor hlasatelny.
Dále apeluji na majitelé psů - hřiště je místo pro sportovní vyžití, nikoliv prostor pro venčení vašich psů.
Proto budeme usilovat o získání dotace na zabezpečení těchto prostor kamerovým systémem, protože záznam je nejlepší důkaz. Informace o tom kdo areál ničí
k nám přicházejí, ale pokud nechytíme viníka při činu, je těžké něco dokazovat.
Záznam by vše vyřešil, a někteří rodiče by se nestačili divit, co dělají jejich ratolesti
ve svém volném čase. Zimní příprava a termíny přátelských utkání budou vyvěšeny ve vývěsce u autobusové zastávky během měsíce listopadu.
Blíží se vánoční čas, proto přeji všem hodně zdraví a štěstí. Našemu fotbalu
lepší výsledky, aktivní hráče a trpělivé fanoušky, protože ty budeme v sezoně, kdy
se budou zapracovávat mladí hráči, potřebovat...
za SC Stará Ves Radek Heryan

FARNOST STARÁ VES
Drazí přátelé, vstoupili jsme do adventu, který
je dobou příprav, dobou očekávání. Nemusí to být
hektická příprava běháním po obchodech, nemusí
to být očekávání, jaké nemilé překvapení mě ještě
potká. Ne. Máme očekávat radostné chvíle, aspoň
okamžik, máme očekávat teplo lidského pochopení, úcty a vstřícnosti. Ale nejenom očekávat. Ať
každý z nás se o to přičiní, ať každý z nás přispěje
svou troškou trpělivosti, ohleduplnosti, oceněním
druhého a jinými projevy pozornosti k tomu, aby
zase bylo na světě o něco lépe. Slavíme narození
Ježíše, který, jak věříme, k těmto hodnotám přispěl
nemalou měrou. Přeji Vám pokojné a radostné vánoční svátky a mnoho dobrého v příštím roce 2012.
K tomu, abyste plněji prožili atmosféru vánoc, jste zváni na bohoslužby v kostele, které se konají v těchto časech:
24. 12. 2011 -„půlnoční“ 21.30 hod. (od 21.00 hod. zpívání koled)
25. 12. 2011 -9.00 hod.
26. 12. 2011 -9.00 hod. – Přestavlky, zámecká kaple
31. 12. 2011 -15.30 hod.
1. 1. 2012 -9.00 hod.
P. Bedřich Horák, administrátor farnosti Stará Ves.

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ ZA ROK 2011
Dne 9. dubna 2011 se sešlo na výroční schůzi Klubu důchodců ve Staré Vsi
45 členů. Po zhodnocení činnosti za uplynulý rok a schválení plánu na rok 2011,
jsme si vyslechli hudební vložku, kterou si pro nás připravili Patrik Možíš a Denisa Dvořáková. Vystoupení se velmi líbilo.
První z plánovaných akcí byla tradiční cesta na výstavní trhy Floria do Věžek.
27. července byl uspořádán zájezd na Svatý Hostýn s návštěvou bohoslužby. Přesto, že nám počasí nepřálo a celou dobu pršelo, zájezdu se zúčastnilo 35 členů.
V pátek 19. srpna jsme se sešli na přátelském posezení s pohoštěním v hostinci
u Janovčíků. Nálada byla výborná a všichni se dobře bavili.
Při příležitosti 750 let výročí obce Stará Ves, se několik členů podílelo na prodeji upomínkových předmětů s logem obce a knihy, která byla vydána k tomuto
výročí. Kniha měla velký úspěch.

V září jsme připravili zájezd do Dřevohostic, kde jsme si prohlédli kostel
a navštívili zámek, ve kterém je zajímavé hasičské muzeum s historickými stříkačkami a uniformami. Po prohlídce následovala cesta do pivovaru Zubr v Přerově.
Po prohlídce areálu následovala i ochutnávka kvasnicového piva. Po společném
obědě nás autobus odvezl do parku Michalov, kde jsme se prošli a prohlédli si
krásnou výsadbu záhonů a posléze poseděli u kávy a zákusků. Protože bylo krásné počasí, všichni účastníci se domů vraceli spokojení.
Další zájezd jsme uspořádali v říjnu na Floru Olomouc, kterého se účastnilo
32 členů klubu. Po prohlídce areálu a pavilonů s nádhernou výzdobou jsme se
zastavili v marketu Globus.
Poslední letošní akcí bude dne 9. prosince Mikulášské posezení s pohoštěním
a kulturní vložkou za přítomnosti Patrika Možíše a Denisy Dvořákové.
K blížícím se vánočním svátkům a Novému roku 2012 přejeme všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Ať se vám v novém roce daří.
Výbor Klubu důchodců

ZASTÁVKA
Při probírání se staršími čísly Zpravodaje obce Stará Ves z roku 2002 jsem
objevila zajímavou informaci: v roce 1992 byl zpracován projekt „Autobusová
zastávka Stará Ves“ projekční kanceláří Silnice n. p. Ostrava. Projekt řešil vybudování zastávky ve směru Přerov-Holešov, která byla situována v oblasti zelené
plochy před dolním hostincem v zatáčce. Projekt vycházel ze skutečné situace, ze
stísněných poměrů mezi stávající silnicí a parkovištěm.
Byly vytyčeny i inženýrské sítě, kde by mohlo dojít ke střetnutí těchto sítí, a
to telefonní kabel, dálkové kabely, plynovod. Od záměru bylo upuštěno z důvodu
vysokých investičních nákladů 700.000,- Kč v roce 1992. Z pohledu investičních
akcí, které se plánují v roce 2001, bude třeba se k tomuto problému vrátit až po
rekonstrukci kanalizace v příštích letech.“ Na jednání zastupitelstva obce v letošním létě přednesla starostka
obce, že k realizaci tohoto plánu
chybí již jen malý krok, poslední
schválení od odpovědných úředníků a pak výběr dodavatele.
Potřebné ﬁnance se v obecním
rozpočtu vyčlenily.
A mně před očima probíhá
ﬁlm vzpomínek. Od svého dětství jsem velmi často přijížděla
ze Zlína do Staré Vsi. Nejdříve k

babičce a dědečkovi, tetám, prastrýci, za rodiči, pak už jen za maminkou. Jezdila
jsem autobusem, občas vlakem do Říkovic a odsud pěšky do Vsi. O co radostněji
jsem přijížděla, o to hůře se odjíždělo. Bylo to nejen tím, že ve Staré Vsi u příbuzných bylo dobře, ale také proto, že se do autobusu velmi špatně nastupovalo,
zvláště v zimě. Dají mi za pravdu všichni odjíždějící směrem na Holešov, ale jistě
i ti, kteří z busu vystupovali při cestě od Přerova z vysokých schodků, v zimě často
do závěje či na zledovatělou cestu.
A teď se vrátím do reality. Výběr místa zastávky byl obtížný a zároveň jednoduchý. Byla jen jedna možnost, a to v místě, kde dříve stávaly dvě obytné chalupy
se stodolou a chlévy, před hospodou „U Janovčíků“. A tak v průběhu října a listopadu vybraná ﬁrma novu zastávku vybudovala.
Velmi děkuji zastupitelstvu obce v čele s paní starostkou Jiřinou Mádrovou za
vyřízení potřebných formalit, uvolnění peněz z obecního rozpočtu a vytvoření
lepších podmínek pro cestování. Jistě je to poděkování od všech přijíždějících do
Staré Vsi od Přerova a také odjíždějících směrem k Holešovu.
Ing. Jaroslava Odstrčilová, Stará Ves

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ!
SRPEN
Kovář Miroslav, Možíšová Marie, Možíš Jan, Skácelík Miroslav, Valentová Božena,
Dvořáková Ludmila, Kovář Ladislav, Kovářová Vlasta
ZÁŘÍ
Spalová Božena, Sklenářová Ludmila, Zavadil Jaroslav, Šťastný Oldřich
ŘÍJEN
Uhlířová Anežka, Jurčíková Marie, Mlčáková Antonína, Šišková Marie, Zemánková
Jaroslava, Možíšová Oldřiška
LISTOPAD
Bartíková Marie, Procházková Vlasta, Možiš Oldřich, Bajer Josef, Neradilová Anna,
Pospíšilíková Drahomíra, Zavadilová Zdenka, Skácelíková Anna, Juřicová Vlasta, Šiška
Bohumil, Bunčo Josef
PROSINEC
Bílková Františka, Klimecká Bohumila, Macková Anežka, Ministrová Žoﬁe, Šenk Miloslav, Uhlíř Bedřich, Vybíral Josef, Zanáška Josef, Zapletalík Jan, Zdráhalová Jarmila

Narození:
Uhlířová Veronika, srpen 2011
Úmrtí: Svačinová Renata - září 2011, Tináková Věra - září 2011, Nevřalová
Marie - říjen 2011, Vašková Františka - říjen 2011

Dne 6 .ledna 2012
proběhne v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka,
kterou vyhlásila Charita Česká republika.
Sbírka je určená na pomoc rodinám
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí
a podporu charitního díla a je povolena MV ČR.

