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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
v tomto čísle zpravodaje se ohlížíme po událostech, které se odehrály v naší obci
v uplynulém půl roce. Chci tímto poděkovat všem občanům, jednotlivým zastupitelům obce, dětem základní a mateřské školy, pracovníkům školy, všem spolkům
a neziskovým organizacím za jejich pomoc v rámci společenských, kulturních a
sportovních akcích, a tím i za reprezentaci obce jak na našem území, tak i mimo něj.
Nastalo období prázdnin a dovolených a já Vám chci popřát, abyste ho prožili
co nejpříjemněji a načerpali jste sílu do dalšího období. Od vydání posledního čísla se uskutečnilo šest zasedání zastupitelstva obce. Projednávané skutečnosti jsou
uvedeny v další části zpravodaje.
Stručně uvádím některé z nich:
• V měsíci lednu proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Výtěžek činil 12 687,-Kč.
• Na základě vašich připomínek k hlášení místním rozhlasem byla začátkem letošního roku provedena výměna rozhlasové ústředny na obecním úřadě. Současně
proběhla výměna nefunkčních a přidání nových hlásičů místního rozhlasu v obci.
• Byla podána žádost o finanční podporu z programu „ Podpora kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na opravu kulturní památky Kaple
Panny Marie a Svaté studánky. Magistrát města Přerova postoupil naši žádost
na Ministerstvo kultury ČR. Opravy jsou již naplánované. Čekáme na podpis
dohody o poskytnutí dotace, abychom je mohly co nejdříve realizovat. Předpokládaný termín realizace je měsíc srpen.
• V květnu byla provedena výměna oken, oprava zídky a zateplení objektu školní jídelny. Oprava byla realizována za podpory prostředků Programu rozvoje
venkova získaných v rámci 5. výzvy MAS. Celkové náklady na opravu činily
523.000,- Kč. Dotace činí cca 74% z uznatelných nákladů.
• Na základě požadavku České pošty na odstranění problému s vlhkostí zdiva, byla
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provedena oprava prostor pošty spočívající ve vytvoření odvětrávacích soklů na
zdech.
• Prostřednictvím našeho mikroregionu jsme žádali o dotaci na pořízení kontejnerů
na bioodpad. Naše žádost byla podpořena a začátkem měsíce června jsme pořídili
dva kontejnery, které jsou umístěny na točně a u farské stodoly. Je do nich možno
odkládat trávu, listí, větve do průměru 15 cm, košťály a piliny. Zpracování tohoto
odpadu bude zajišťovat obec Horní Moštěnice, která vlastní kompostér. V případě zájmu bude možné takto získaný kompost nabídnout Vám občanům.
• V sobotu 23. 6. 2012 se na fotbalovém hřišti v Horní Moštěnici uskutečnilo IX.
Setkání obcí mikroregionu Moštěnka, jehož součástí bylo sportovní zápolení
obcí. Letošního ročníku se zůčastnilo 12 obcí mikroregionu. Naše družstvo ve
složení: Robert Nevřala, Jindřiška Nevřalová, Pavlína Uhlířová, Radek Filipík,
Lenka Uhlířová, Radek Němec, Jaroslav Čada, Radek Heryan získalo krásné
1.místo. Fotodokumentaci si bude možné prohlédnout na www stránkách obce.
Tímto chci ještě jednou poděkovat všem soutěžícím za reprezentaci obce a fanouškům za povzbuzování.
• I nadále v naší obci probíhá pozemková úprava. Na základě připomínek Magistrátu města Přerova k plánu společných zařízení, který je součástí pozemkové
úpravy, došlo k schválení Zadání Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Stará Ves, tak, aby navrhovaná opatření byla v souladu s územním plánem.
Zároveň byl návrh plánu společných zařízení předložen k posouzení Regionální
dokumentační komisi zřízené Ministerstvem zemědělství ČR. Na sboru zástupců
konaném dne 7. 6. 2012 byla členy sboru vedena diskuze o návrhu suchého poldru. Byly znovu zváženy všechny aspekty např. výše škod, kterým by se mělo
vybudováním poldru zabránit, kapacita zatrubněného úseku, jeho technický stav,
uložení a spádové poměry. Členům sboru zástupců byla předložena nová opatření nahrazující suchý poldr. Jedná se o opatření vedoucí především ke snížení
kulminačního průtoku, která budou doplněna o další úpravy jako jsou otevřený
příkop, agrotechnická opatření, zalesnění, výsadba zeleně. Na závěr jednání byl
aktualizovaný plán společných zařízení s doplňujícími opatřeními posouzen a
odsouhlasen členy sboru zástupců.
• V letošním roce jsme naplánovali výstavbu chodníku od domu č. p. 199-202. Na
základě zpracované projektové dokumentace jsme podali žádost o stavební povolení na stavební úřad. Jakmile obdržíme pravomocné stavební povolení, ihned
započneme s výstavbou.

Jiřina Mádrová
starostka
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CO SE DĚJE VE ŠKOLE
Období leden – květen bylo bohaté na různé aktivity pořádané školou. V rámci
výuky proběhl mediální a multikulturní projektový den, žáci 4. ročníku absolvovali
dopravní výchovu (Atlas Přerov), v Týdnu Země jsme sbírali starý papír, čistili
okolí studánky a v Dubině proběhla hodina lesní pedagogiky. Před Velikonocemi
jsme připravili tvořivou dílnu Velikonoční salon. Pro pobavení jsme zorganizovali
dětský karneval, jarní ples, školní akademii, dětský den a připravili jsme kulturní
program na vítání občánků ve Staré Vsi.
Žáci 5. ročníku byli pozváni v rámci projektu Buďme kamarádi v lednu do ZŠ Horní Moštěnice a v dubnu do ZŠ Kostelec u Holešova, kde strávili příjemná a poučná
dopoledne.
V celostátním testování žáků KALIBRO jsme dosáhli velmi dobrých výsledků.
3. ROČNÍK

Průměrná
úspěšnost ČR
71,0 %
71,5 %
65,8 %
64.8 %

Průměrná
úspěšnost ZŠ Stará Ves
73,9 %
78,8 %
77,5 %
71,7 %

+ 2,9 %
+ 7,3 %
+ 11,7 %
+ 6,9 %

Průměrná
úspěšnost ČR
Český jazyk
68,1 %
Matematika
51.7 %
Humanitní základ
60,6 %
Přírodovědný základ
65,8 %
Anglický jazyk
64.1 %

Průměrná
úspěšnost ZŠ Stará Ves
70,3 %
59,6 %
67,0 %
67,2 %
73,0 %

+2,2 %
+7,9 %
+6,4 %
+0,6 %
+8,9 %

Český jazyk
Matematika
Prvouka
Anglický jazyk
5. ROČNÍK

V lednu bylo zapsáno do 1. ročníku 13 dětí.
V březnu proběhl zápis do mateřské školy. V letošním roce byli uspokojeni všichni
zájemci o umístění dětí s tím, že 5 dětí bylo zapsáno do MŠ Říkovice. Mrzí nás, že
nemůžeme vyhovět požadavku o umístění všech dětí do MŠ Stará Ves. Kapacita
MŠ je omezena na 25 míst. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo se podíleli
na zdárném průběhu školního roku - především celému kolektivu pracovníků školy, starostům a místostarostům Staré Vsi a Říkovic, autobusové dopravě Stanislav
Pitner, rodině Darebníčkové za sponzorský dar (nákup kostýmů pro taneční kroužek), za velmi dobrou spolupráci panu Šiškovi, paní Ostrčilové, paní Šenkové, paní
Renatě Popelové, rodičům za pomoc při výměně písku a všem, kdo nás podporovali a fandili naší činnosti.
L. Nevřalová
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AKADEMIE VE ŠKOLE STARÁ VES, VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Máte rádi pohádky? Ty skutečné pohádkové? Pak by se vám určitě líbila
v podání dětí ze staroveské školy. Pro školní akademii ke svátku maminek si
letos připravily tu O dvanácti měsíčkách ve formě „operky“, tj. s hudbou a
zpěvem. Před početným obecenstvem rodičů, prarodičů a přátel školy vystoupili na školním dvoře v různých rolích všichni školáci. Pak je vystřídali hudebníci z hudebních kroužků s pěknými skladbičkami zahranými na kytary,
klávesy, flétny. Děti z mateřské školy se představily s pásmem říkanek o lese
a zvířátkách. Na závěr společně přednesli blahopřání a poděkování maminkám a předali drobné vlastnoručně vyrobené dárečky. Za odměnu byli školáci
společně na prohlídce letiště v Bochoři.
Na operku O dvanácti měsíčkách se mohou těšit i diváci v Říkovicích.
V rámci oslav Mezinárodního dne dětí ji školáci zahrají i zde a pak bude následovat dětská diskotéka. Budou také další generace dětí pokračovat v hraní
pohádek? To jsem se ptala v neděli 27. května 2012 při vítání malých staroveských občánků na obecním úřadě. Bylo jich tentokrát pět – Veronika Uhlířová, Ellen Slezáková, Michael Možíš, Antonín Urban a Václav Ondrouch.
Uvítala je s jejich rodiči a prarodiči starostka obce Jiřina Mádrová a ředitelka
školy Ludmila Nevřalová. Skupinka dětí z místní školy nejdříve hudbou a recitací zahájila slavnostní chvilku. V krátkém projevu paní starostka přivítala
nové občánky obce, popřála zdraví a radost v životě rodičům i dětem. Předala
jim drobnou hračku, finanční dárek a maminkám kytičku. Pak všechny dospělé pozvala na slavnostní přípitek a malé pohoštění.
A tak jsem si říkala, že určitě z těch malých mrňousků vyrostou další šikovné děti, které budou rády hrát pro své blízké pohádky, ovládat hudební
nástroje nebo úspěšně sport.
J.O.
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DEN ZEMĚ VE STAROVESKÉ ŠKOLE
„Suprová akce“ – to jsou slova jednoho ze žáků staroveské školy o vyučování v lese, tzv. lesní pedagogiky. Akci připravili pracovníci Ústavu pro
hospodářskou úpravu lesů, pobočka Olomouc, ing. Žatka a ing. Bartoš. V lese
si děti nejdříve připomněly význam lesa pro nás, zopakovaly si vědomosti ze
školy. Pak následovala zajímavá hra s poznáváním stromů, stop zvěře, drobných rostlin.
Odpoledne bylo ve škole „Malování s malířem“. Pozvání do školy přijal
p. Luboš Dostál, který učil děti kreslit zvířátka, a to způsobem, který mnozí
známe z novin Nové Přerovsko.
Později odpoledne se vydali malí i větší školkaři a školáci se svými rodiči
na „Velké putování pro malé turisty“. Procházka okolím Staré Vsi, polem i
lesem, skončila na hřišti u Karlovic při posezení u táboráku, opékáním buřtů
a různými hrami.
Akcí ke Dni Země byl také sběr papíru ve Staré Vsi a Říkovicích, výtěžek
bude využit na nákup pomůcek pro školu.
Pálení čarodějnic se letos ve Staré Vsi nekonalo, staroveští přijali pozvání
na setkání v Říkovicích, odkud přijíždí část školáků do staroveské školy.
Přejeme školákům i paní učitelkám hodně sil do závěrečného finiše před
prázdninami.
J.O.
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SC STARÁ VES
Tak zde máme konec soutěžního ročníku 2011-2012. Jak někteří víte,
skončili jsme na nelichotivém 12. místě s 24 body. Co to znamená? Nejspíš
budeme hrát okresní soutěž, protože v tomto ročníku mají padat hned 3 mužstva z OP.
Proč toto umístění? Když jsme vstupovali do letošního ročníku, nic nenasvědčovalo tomu, že bychom se měli vůbec zachraňovat. Jenže hráči, kteří
měli být pro mužstvo oporou, buď úplně skončili s fotbalem, nebo přestali
hrát ve Staré Vsi. Nebudu je zde jmenovat, protože ten, kdo na fotbal chodí,
tak ví a nerad bych se některých lidí dotkl. Můžu jen spolehlivě říct, že když
skončí 5 hráčů základní sestavy, tak se hrozně těžko nahrazují v rozběhlé sezóně. Ty kterých se to týká, jsem vždy považoval za základní kámen staroveského fotbalu. Nechci všechno házet jen na ně, ale mají velký podíl na sestupu
do nejnižší soutěže. Takže - díky kluci.

Horní řada z prava: Šramek R.-trenér, Lojda M., Horák P., Novotníček D., Rybecký P.,
Novotný J., Hilbert Z., Skakso M. Spodní řada z prava: Macejko T., Vaculík L., Bojko M.,
Plch L., Heryan R., Zemánek L., Holub O. V předu: Kovář M.

Ale - abych, jen nekritizoval - musím pochválit naše nejmladší fotbalisty,
kteří byli zásluhou vzniklé situace hozeni do soutěže bez větší přípravy. Je
fakt, že se budou ještě nějakou dobu učit hrát mužskou kopanou, ale to je ta
jediná cesta, jak úplně neskončit s fotbalem ve Staré Vsi. Poděkování patří
také p.Šramkovi, co by trenérovi a všem, co nám pomáhají. Musím taky říct,
že hledáme pomoc nejen při fotbale, ale i při organizaci. Proto rádi přivítáme
jakoukoliv pomoc z řad občanů.
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CO MLÁDEŽ?
Rádi bychom udělali nábor malých fotbalistů. Ten se uskuteční během měsíce července a září. Chci všem jen nastínit, co vše je potřeba pro založení
mládežnického fotbalu. Mládežnický fotbal se skládá z určitých věkových
kategorií. Proto je potřeba, mít vždy hráče stejného ročníku, kteří mohou spolu hrát. To znamená, že v jedné kategorii nemůžou hrát hráči např. ročníku
2000 a 2006.
Další podmínkou je i práce rodičů, kteří budou pomáhat s organizací. Fotbal totiž není jen o samotné hře, ale o spoustě času stráveného na tréninku,
na cestě k soupeřům apod. Proto musíme uvažovat i o tom, kdo bude malé
fotbalisty trénovat, kdo a jak bude zajišťovat dopravu apod. Už jednou jsme
dětský fotbal rozjížděli a jen díky dřívější práci máme dnes mladé hráče, kteří nehrají pod hlavičkou fotbalového klubu jiné vesnice. Proto pokud byste
chtěli jakýmkoliv způsobem pomoci, určitě se ozvěte, protože rodičů, kteří
nechtějí jen děti na dvě hodiny někam „odložit“, ale chtějí mít přehled o tom,
co děti dělají a dokonce chtějí přiložit ruku k dílu, je velmi málo.
Prosím zachovejte přízeň staroveské kopané a přijďte se podívat Na Kopce
na fotbal, protože bez diváků a příznivců je jakákoliv soutěž k ničemu.
CO NÁS ČEKÁ?
28. 7. 2012
II. ročník malé kopané Na Kopcách
za SC STARÁ VES Radek Heryan
KLUB DŮCHODCŮ BILANCOVAL A PLÁNOVAL
Členové Klubu důchodců ve Staré Vsi se ve čtvrtek 26. 4. 2012 sešli na
výroční schůzi. Cílem bylo nejen zhodnocení minulého roku a příprava akcí
na ten letošní, ale také popovídání si s přáteli.
Výbor připravil zprávy o činnosti a financích, a také návrh plánu akcí,
které by se mohly letos uskutečnit. Poděkování patří zastupitelstvu obce za
finanční příspěvek na činnost klubu.
Letošním prvním, již tradičním, byl výlet do Věžek na výstavu Floria. Dle
informací to bylo zde snad naposled, celá akce se přesune do nově budovaného areálu v Kroměříži.
Dále výbor připravil zájezd do Valašského Meziříčí a okolí. Podíváme se
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do Moravské gobelínové manufaktury ve Val. Mez., do
dřevěného tolerančního kostelíka ve Vysoké Lhotě (působil
zde Jan Karafiát, autor knihy
Broučci), do poutního kostela P. Marie v Zašové (poutní
místo Valašska). Prohlídka
zámku Lešná u Val. Meziříčí
bude také jistě zajímavá, protože je nově restaurován.
Na konec léta je v plánu menší zájezd do Holešova s prohlídkou zámku a
jeho zahrady, synagogy a židovského hřbitova. Pokusíme se také o umožnění
exkurze ve Sfinxu ve Všetulích.
A také nás čekají přátelská posezení v naší obci – setkání hodová, mikulášská a vystoupení dětí ze staroveské školy s „operkou“ O dvanácti měsíčkách.
Jistě je škoda, že je jen malý zájem o divadelní představení, ať už v Olomouci nebo ve Zlíně. Vstupné je dosti drahé a tak se najde jen málo zájemců
a autobus se nezaplní.
Po představení všech plánů si všichni přítomní smlsli na dobrém pohoštění, pobavili se při hře o ceny, které si vzájemně přinesli.
Na závěr – drobné postesknutí. V naší obci se mění počet důchodců v klubu jen
málo. Mnozí odcházejí z tohoto světa, mnohým se zhoršuje zdravotní stav natolik,
že už mezi nás nemohou přijít. Myslím, že mohu pozvat mezi nás nové členy –
„mladé důchodce“.
Klub důchodců
BESEDA SENIORŮ
V pondělí 26. března 2012 odpoledne se zaplnil sál obecního úřadu ve Staré
Vsi seniory. Místo odpoledního klidu si přišli poslechnout přednášku, kterou
pro ně připravil obecní úřad ve spolupráci s Policií ČR a HZS v Přerově. Téma
bylo stále aktuální: nebezpečí v dopravě, ochrana před požáry, podvodníky,
krádežemi. I když na toto téma je v tisku, televizi, rozhlase hovořeno často,
osobní výklad je vždy názornější. Také stále platí, že opakování je matkou
moudrosti Poručík Irena Urbánková z Preventivní informační služby Policie
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ČR a nadpraporčík
Petr Kosík z Hasičského záchranného sboru v Přerově
všechny přítomné
zaujali svými slovy.
Uvedli nejen obecná
poučení, jak se chránit před nebezpečími současné doby,
ale také konkrétní,
často
neradostné
události z našeho okolí, odpověděli na několik všetečných otázek k protipožární ochraně v domácnosti a v dopravě.
Poděkování patří nejen přednášejícím, ale také paní Jiřině Mádrové, starostce obce, za výborný nápad uspořádat besedu s touto tématikou a rovněž
za drobné pohoštění.
J.O.
SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Již delší dobu se snažíme o doplnění našich řad mladými hasiči.
V letošním roce se nám podařilo rozšířit naši základnu o několik mladých členů: Tomáš Procházka ml., Kadera Jan, Kadera Radek, Marián Mádr
ml.,kteří se s námi již zúčastnili několika soutěží. V sobotu 12. května jsme
měli možnost vyzkoušet nové složení našeho týmu na okrskové soutěži
v Dobrčicích, kde nám sice nepřálo počasí, zato vládla dobrá nálada. Umístili
jsme se na pěkném pátém místě. V červnu jsme přijali pozvání na 16. ročník
netradiční soutěže „Útok na červeného kohouta“ v Karlovicích. Přesto, že nás
na této soutěži malinko pozlobila technika, zažili jsme přátelskou atmosféru
a prohloubili vzájemné vztahy s ostatními jednotkami sboru dobrovolných
hasičů okolních obcí.
za SDH Tomáš Procházka
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Dobrčice 12.5.2012

Karlovice 16.6.2012

VALNÁ HROMADA HONEBNÍ SPOLEČNOSTI STARÁ VES
Honební společenstvo Stará Ves, Přestavlky, Dobrčice sdružuje majitele pozemků, polí, luk i lesa na katastru uvedených tří obcí. Honitba má celkem
1372ha, z toho je 1127ha polí, 245ha lesa a 0,6ha vodních ploch, které si pronajímá Myslivecký spolek Stará Ves. Základem je smlouva o pronájmu uzavřená
na 10 let, nyní na období do 31. 3. 2013 a připravuje se nová na dalších deset
let.
V sobotu 11. 2. 2012 se ve Staré Vsi sešla valná hromada společenstva. Svolal
ji sedmičlenný výbor tvořený starosty uvedených tří obcí, zástupci myslivců
a majitelů pozemků. Předsedou je p. Jaroslav Dittrich, který přivítal přítomné
členy a přednesl zprávu o ﬁnanční situaci. Zprávu o činnosti v uplynulém roce
podal ing. Stanislav Hejník, předseda mysliveckého spolku.
V roce 2011 bylo na počátku roku při zjišťování stavu zvěře napočítáno
90 kusů srnčího, 270 zajíců, 40 bažantů, 30 daňků a 30 koroptví, což odpovídá početním normám pro dané pozemky. Odloveno bylo 51 kusů srnčí10

ho, 45 zajíců, 15 bažantích kohoutů, 22 daňků, 2 divočáci, 10 lišek. Ve srovnání
s předchozím rokem je velmi citelný úbytek počtu odlovených zajíců – asi jedna
čtvrtina. Aktuální stav počtu zvěře bude znám v březnu, po provedení sčítání.
Pro zimní přikrmování připravili myslivci 80kg řepy, 50kg obilí, 100kg sena,
200 kg soli. Krmivo je umisťováno do vybudovaných krmelců, zásypů, slanisek, která jsou udržována v dobrém stavu. Příprava potravy, její dodávání
a sledování vyžaduje od myslivců spoustu práce, za kterou jsou odměněni
dobrým zdravotním stavem zvěře. V poslední době mají problémy se skladováním zásob ve vhodných prostorách, proto připravují výstavbu vhodných
skladů.
O čem se ještě hovořilo? Proč došlo k takovému poklesu počtu zajíců? Je to
pěstováním monokultur v našem katastru? I když situace ještě není tak kritická jako v jiných oblastech České republiky. Proč není řádně dokončeno oplocení kolem úseku dálnice v našem katastru? Problémem jsou také výletníci
v lese i na poli v době mláďat a době krmení zvěře. Těmi výletníky jsou jezdci
na čtyřkolkách, motorkách, koních, kolech i pěší se psy. Také velká těžba dřeva nejen poškozuje cesty, ale především ruší zvěř a likviduje přirozené klidné
prostředí.
Myslivci pak pozvali přítomné na tradiční myslivecký ples do Přestavlk, jehož výtěžek je věnován na pořízení nových skladů krmiva.
J.O.
SLOVO FARÁŘE
Léto přidává na své intenzitě a to je znamení, že nastává doba dovolených,
doba školních prázdnin.
Mnoho z Vás prožije zasloužený odpočinek. Člověk může a má relaxovat.
Může prožít i něco vzrušujícího, může zakusit okouzlující okamžiky. Ale není
nutné jezdit stovky kilometrů daleko, či vynaložit drahé peníze za nějaký zážitkový zábavný program. Dokonce nemusí opustit ani svou domovskou obec.
Jen je potřeba, aby člověk dokázal vnímat to krásné kolem něho, aby neupadal
do špatných nálad, ať už z toho, co nám zase připravila vláda, nebo jen třeba
z nepříjemnosti plynoucí ze sousedských vztahů.
Je důležité umět se zaposlouchat do ptačího zpěvu, zachytit krásu rozkvetlé
louky, ale hlavně všimnout si něčeho pěkného na člověku, kterého potkáme,
kterého máme třeba i každodenně po boku.
Přeji Vám, drazí přátelé, pěkně prožité letní dny, ať už pojedete k moři, ať
strávíte dovolenou na horách či jen zůstanete doma.
Na dobu letních prázdnin připadnou také staroveské hody. Oslavíme, jako
11

každoročně, slavnost Nanebevzetí Panny Marie, jíž je zasvěcen náš kostel.
Letos hody připadnou na víkend, který vyvrcholí nedělí 12. srpna.
Jste zváni, mimo jiné, i na slavnou mši sv. v kostele, která bude v 9.00 hod.
P. Bedřich Horák, administrátor farnosti Stará Ves.
INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Stará Ves - 14. 12. 2011
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí:
• Zprávu o výsledku kontroly kontrolního konaného dne 12. 12. 2011 a ﬁnančního výboru konaného dne 13. 12. 2011.
• Výběr dodavatele na opravu komunikace u zastávky.
• Provedení rozpočtového opatření č. 5/20011.
• Nutnost provedení opravy ústředny obecního rozhlasu.
• Zakoupení ozvučovací techniky.
• Vyhlášení 7. výzvy MAS- Patrnerství Moštěnka.
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo:
• Rozpočtové provizorium na rok 2012.
• OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Oslovení tří dodavatelů na zaslání výzvy k podání nabídek na opravu školní
jídelny. Osloveny budou tyto ﬁrmy: PROFISTAV Přerov a.s., Středomoravské stavby s.r.o. Přerov, TRAWEKO 96 s.r.o. Lipník nad Bečvou.
USNESENÍ č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Stará Ves - 11. 1. 2012
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí:
• Provedení rozpočtového opatření č. 6/2011.
• Výsledek Tříkrálové sbírky. V obci Stará Ves bylo vybráno 12.967 Kč.
• Vyhlášeni POV 2012 Olomouckého kraje.
• Podání žádosti o příspěvek na pořízení a opravu požární techniky JSDH
Olomouckému kraji.
• Konání valné hromady MAS Moštěnka a zprávu o její činnosti za rok 2011.
• Informace o probíhající pozemkové úpravě – vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků. Konzultace se zpracovatelem bude vlastníkům umožněna
23-24. 1. 2012 v sále OÚ Stará Ves.
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo:
• Přijetí dotace z Národního fondu k opatřením FSEU č. O/ZP/1 ve výši
219.860,--Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
• Na základě zprávy a doporučení výběrové komise pro výběr dodavatele na stav12

bu“ Stavební úpravy základní školy a školní jídelny ve Staré Vsi“ dodavatelství
ﬁrmě Středomoravské stavby s.r.o. Přerov, která podala nejvýhodnější nabídku.
USNESENÍ č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Stará Ves - 16. 2. 2012
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí:
• Uzavření dodatku ke smlouvě na svoz komunálního odpadu na rok 2012.
• Stížnosti občanů týkající se svozu odpadu.
• Zprávu o stavu veřejného pořádku na teritoriu Obvodního oddělení Přerov,
za období roku 2011.
• Cenu stočného pro rok 2012 ve výši 15,- Kč.
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo:
• Rozpočet obce Stará Ves na rok 2012 Návrh rozpočtu byl vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce OÚ Stará Ves od 1. 2. 2012 do 16. 2. 2012.
Z řad občanů nebyla v této době uplatněna žádná připomínka. Na základě
doručených žádostí byly v rámci rozpočtu schváleny také příspěvky na činnost: FC Stará Ves, Klub důchodců, CDD Emanuel, ROSKA, Charita Přerov
a neivestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Stará Ves.
• Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves ve výši 29,74 Kč a jeho převod v plné výši do rezervního fondu.
• Podání žádosti o dotaci z POV 2012 Olomouckého kraje na opravu chodníků podél obecního úřadu a od domu č.p. 144 po dům č.p. 194.
• ZO příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
právních předpisů, schválilo pořízení Změny č. 4 územního plánu sídelního
útvaru Stará Ves v souladu s ust. § 44 písm. a) stavebního zákona ve znění
pozdějších předpisů. Předmětem změny bude doplnění podmínek funkční
regulace pro funkční plochy neurbanizovaného území
• Zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku od domu č.p. 199
po dům č.p. 202 a pověřilo starostku uzavřením smlouvy s ﬁrmou NELL
PROJEKT s.r.o. Zlín, na zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení .
USNESENÍ č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Stará Ves - 19. 3. 2012
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí:
• Informaci organizaci veřejné služby na rok 2012.
• Rozpočtové opatření č. 1/2012 provedené k 29. 2. 2012.
• Přípravu podkladů pro podání žádosti o ﬁnanční podporu z programu „Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“
na opravu kulturní památky ,,Kaple Panny Marie a Svatá studánka“.
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• Uspořádání besedy s PČR a HZS Přerov pro seniory.
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo:
• Uzavření smlouvy na výkon stavebního dozoru na úpravy školní jídelny
s Ing. Tillerovou a pověřilo starostku podpisem smlouvy.
• Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch JMP NET s. r. o.
na vedení plynovodní přípojky k domu č. p. 151.
• Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 768/3 o výměře 360 m2 v katastrálním území Stará Ves u Přerova.
USNESENÍ č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Stará Ves - 19. 4. 2012
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí:
• Provedení kontroly kontrolního výboru provedené dne 11. 4. 2012 a kontroly ﬁnančního výboru provedené dne 16. 4. 2012.
• Rozpočtové opatření č. 2/2012 provedené k 31. 3. 2012.
• Podání zprávy z porady starostů s primátorem města Přerova, především informace sociálního odboru a školství, který nabízí pomoc našim zdravotně
znevýhodněným občanům a sociální poradenství.
• Žádost České pošty o opravu objektu.
• Žádost manželů Vávrových o zvážení rozhodnutí zařazení poldru jako součásti plánu společných zařízení probíhající komplexní pozemkové úpravy.
• Zaslání připomínky Ing. Utěšila, Vladimíra Matejky ke Změně č. 3 územního
plánu sídelního útvaru Stará Ves.
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo:
• Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 119/1
• Prodej pozemku p. č. 768/3 o výměře 360m2 v katastrálním území Stará Ves
u Přerova.
• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k strpění
umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (kabelová trasa NN pro napojení kabelové skříně na p. č. 178/1)a pověřilo starostku obce
podpisem smlouvy.
• Potvrzení ředitele Základní školy a mateřské školy Stará Ves ve funkci na
dobu určitou 6 let, tj. do 31. 7. 2018.
USNESENÍ č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Stará Ves - 18. 6. 2012
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí:
• Informace o průběhu probíhající pozemkové úpravy a informace ze zasedání
sboru zástupců konaného dne 7. 6. 2012. Po zvážení všech aspektů a na základě vyjádření regionální dokumentační komise k PSZ byla členům komise
navržena nová opatření nahrazující suchý poldr.
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• Informaci o pořízení 2 ks kontejnerů na bioodpad, jejichž nákup byl spoluﬁnancován z dotace POV 2012 Olomouckého kraje, na základě žádosti
podané prostřednictvím DSO mikroregionu Moštěnka.
• Rozpočtové opatření č. 3/2012 provedené k 30. 4. 2012 a rozpočtové opatření
č. 4/2012 provedené k 31. 5. 2012.
• Důvodovou zprávu k usnesení včetně její přílohy Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu Zadání Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru
Stará Ves.
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo:
• Celoroční hospodaření obce Závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy
o výsledku a přezkoumání hospodaření obce Stará Ves za rok 2011 bez výhrad.
• Prominutí neuhrazených pohledávek za rok 2009 a jejich vyřazení z evidence ke dni 1. 7. 2012 z důvodu promlčení a nevymahatelnosti /poplatník
v insolvenci/.
• Uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy a
pověřilo starostku jejím podpisem.
• OZV 1/2012, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy zřízené obcí Stará Ves.
• Jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, v souladu s ust. § 55 odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů tj. podle ust. § 47 odst. 5tohoto zákona, a ust. § 84
odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších právních předpisů, Zadání Změny č. 4 územního plánu sídelního
útvaru Stará Ves v celém rozsahu předloženého návrhu.
• V souladu s ustanovením § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění, prodej pozemku p.č. 119/8 o výměře 9 m2 a pozemku p. č. 119/9 o
výměře 56 m2,.
• Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu zařízení obecní pálenice ČSZ
ZO Stará Ves, kterým se prodlužuje platnost nájemní smlouvy o jeden rok
tj. do 30. 6. 2013.
• Uzavření smlouvy s obcí Horní Moštěnice na zajištění odvozu kontejnerů
s bioodpadem a pověřilo starostku podpisem smlouvy.

1. září uplyne 20 let od znovuotevření naší školy. K tomuto
výročí připravujeme v areálu školy na sobotu 1. září
velké zábavné odpoledne pro malé i velké.

Přijďte se za námi pobavit!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ!
LEDEN
Rušikvasová Vlastimila; Sklenářová Ludmila; Šiška Jaroslav; Vybíralová Iva; Dohnalová
Jana; Čierna Dagmar; Vávrová Vlasta.
ÚNOR
Zemánková Lidmila; Zanášková Ludmila; Skácelíková Paulína; Ramian Miroslav.
BŘEZEN
Zakopalová Božena; Servusová Marie; Černošková Miroslava; Zanášková Marie; Popela
Augustin; Fišnarová Vlasta; Zanáška František; Kadlečková Jarmila; Kucejová Viera.
DUBEN
Rozsypalová Marie; Fišnar Karel; Bílek Josef.
KVĚTEN
Macháňová Božena; Kresničerová Božena; Vítek Zdeňek; Dostálová Anna; Mádr Franišek; Horák Miloslav; Karabina Otakar; Štětková Jarmila; Kadleček František; Havlík
František.
ČERVEN
Sehnulová Anna; Čierný Vladimír; Bajerová Marie; Rak Jindřich; Zdráhal Josef; Zaoralová Eva; Stejskal Pavel.

Narození:
Slezáková Ellen, Zapletal František, Ondrouch Václav, Žárský Benjamin
Úmrtí:
Ocelák Josef, Čada Jaroslav, Šenk Miroslav, Černá Antonie

STAROVESKÉ HODY
Program:
• Pátek 10. 8.
16.00 hod. táborák pro děti
20.00 hod. taneční zábava se skupinou MOTUS
• V sobotu 11. 8.
20.00 hod. skupina REFLEXY
• V neděli 12. 8.
9.00 hod. mše svatá v kostele Nanabevzetí Panny Marie
15.00 hod. skupina ROCKY Dluhonice
• Po celé tři dny bude připraveno bohaté občerstvení, kolotoče pro děti,
v neděli v podvečer tombola.
• Srdečně zvou hasiči.
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