ZPRAVODAJ OBCE
STARÁ VES
Vydává obec Stará Ves

Ročník 2012, č.2

Vážení spoluobčané,
Vánoce nám klepou na dveře a nastává čas, kdy bude mít většina z nás příležitost strávit v klidu několik dní v kruhu svých blízkých. Do konce roku chybí už jen
pár dní. Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená začátek
nových plánů, předsevzetí a určení si nových cílů, které bychom chtěli během nastávajícího roku uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to čas ohlédnutí se
zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali nebo nestihli udělat.
Život člověka je pestrý, postupně se střídají dny dobré, naplněné štěstím a úspěchy
a dny zlé, plné nezdaru a smutku. A na tom dobrém je třeba život dále rozvíjet a
nebát se jít dál. Do nového roku přeji více dní hezkých než těch horších, víc lásky
a porozumění než neshod a svárů, víc hojnosti a radosti, než smutku a trápení. Ještě
něž skončím, chci poděkovat Vám, milí občané, za práci, kterou přispíváte ke zlepšení vzhledu naší vesnice. Uvědomuji si, kolik práce a času je zapotřebí k tomu, aby
obecní pozemky byly v zimě očištěny od sněhu a v létě pěkně posečeny. Bez Vaší
pomoci bychom se zcela jistě neobešli. Děkuji Vám tedy za starost o obec, za vaši
ochotu přiložit ruku k dílu. Také díky vám je Stará Ves hezkým místem k životu.
Také děkuji všem spolkům naší obce a pracovníkům základní a mateřské školy za
organizaci kulturních, společenských a sportovních akcí pro veřejnost. Dokazujete,
že naše vesnice je živá, že se umíte bavit a radovat.
Do nového roku 2013 Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
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
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.
- 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.
- Obecně závaznou vyhlášku -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. 5 tohoto 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 - p. č. 119/9
- 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.

USNESENÍ č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Stará Ves - 23. 7. 2012.
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí:
- Provedení rozpočtového opatření č. 5 /2012.
- Provedení kontroly finančního výboru konané dne 16. 7. 2012. Kontrolou nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
- Umístění stojanu na kola a lavičky v prostoru za nově vybudovanou zastávkou.
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo:
- Uzavření smluv o spolupráci při výběru dodavatele na dodávku zemního plynu a elektřiny s firmou ENTERplex s.r.o. a pověřilo starostku obce podpisem
smluv.
- Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění a provozování podzemního vedení - C 464 - Přeložka telefonního kabelu v km 74,243 na parcele
č. 823, v k.ú. Stará Ves u Přerova, pro Telefónica Czech Republic. a.s. Zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem smlouvy.
- Poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení při ZŠ Stará Ves na zajištění oslav
konaných u příležitosti 20. výročí znovuotevření školy.
- Přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na
zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši 20.000 Kč.
Schválilo spolufinancování minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z
rozpočtu Olomouckého kraje. Schválilo znění smlouvy o poskytnutí příspěvku
a pověřilo starostku obce jejím podpisem.
- ZO neschválilo žádost o pronájem plochy za zastávkou za účelem zřízení odstavného místa pro automobily.
USNESENÍ č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Stará Ves - 24. 9. 2012.
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí:
- Oznámení o době a místě konání krajských voleb.
- Provedení rozpočtového opatření č. 6/2012 a č. 7/2012 .
- Výběr dodavatele na výstavbu chodníku od domu č. p. 199-202. Nejvýhodnější
nabídku předložila firma Strabag a.s., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo.
- Provedení opravy kulturní památky Kaple Panny Marie a Svatá Studánka. Oprava
byla provedena za finančního přispění Ministerstva kultury ČR z Programu podpory kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
- Výsledek kontroly kontrolního výboru. Kontrola byla provedena dne 23. 7.2012.
Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- Informaci o setkání s mikroregionem Slušovicko.
- Provedení opravy veřejného osvětlení u obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo:
- Plán společných zařízení ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území
Stará Ves u Přerova.
- Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění,
zřízení a provozování distribuční soustavy ( kabelová trasa NN a přípojková
skříň k pozemku p.č.181/1 v k.ú. Stará Ves u Přerova viz. situační schéma tvořící přílohu smlouvy) na parcele196/1 v k. ú. Stará Ves u Přerova, pro ČEZ Distribuce a.s. Zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem smlouvy.
- Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 646, 647, 700, 701, 648/1, 279, 725/5.
v k.ú. Stará Ves u Přerova a zveřejnění záměru pronájmu pozemků p. č. 684/2,
644/1 v k.ú. Stará Ves u Přerova na jeden rok.
USNESENÍ č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Stará Ves - 30. 10. 2012.
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí:
- Provedení rozpočtového opatření č. 8/2012
- Provedení kontroly kontrolního výboru provedenou dne 16. 10. 2012 a finančního výboru provedenou 22. 10. 2012.
- Pověření členů kontrolního a finančního výboru k provedení kontroly nahrazující
interní audit dle zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění.
- Přípravu a zajištění akce SÁZENÍ STROMŮ VE STARÉ VSI.
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo:
- Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na pronájem pozemků p. č. 646, 647,
700, 701, 648/1, 279 a 725/5 v k.ú. Stará Ves u Přerova.
- Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na pronájem pozemků p.č. 644/1 a
684/2 v k.ú. Stará Ves.

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
• Letošní školní rok začal 1. září velmi zdařilou slavností k 20. výročí znovuotevření naší školy. V areálu školy se sešlo na 300 návštěvníků, se kterými jsme
prožili velmi příjemné odpoledne a podvečer. Děkujeme všem, kdo tuto akci
podpořili ať už finančně či pomocí při přípravě a úklidu.
• Třetí týden v září jsme strávili na škole v přírodě na Rusavě.
• Velmi zdařilou akcí byla tradiční drakiáda s opékáním buřtů.
• Od října probíhá výuka plavání. Celkem se výcviku účastní 37 žáků školy a 12
dětí mateřské školy.
• Děti školní družiny navštívily lezeckou stěnu v Přerově.
• Okresní knihovna v Přerově připravila pro naše žáky výukový program Moderní pohádka.

• V rámci projektu Buďme kamarádi navštívili žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Kostelec u
Holešova.
• Pro veřejnost jsme letos připravili tvořivé dílny, kde si mohli zájemci vyzkoušet
tvorbu keramiky a zdobení adventních věnců.
• Pomáhali jsme vysazovat ovocné stromky.
• Ve čtvrtek 15.11. jsme se sešli k velmi příjemnému přátelskému posezení v mateřské škole s rodiči na akci, kterou jsme nazvali ŠÍPKOVÁ PÁRTY.
• 30. listopadu navštívili naši školu v rámci vzdělávacího semináře zástupci MAS
Moštěnka.
• V sobotu 1. prosince jsme vystupovali na vítání nových staroveských občánků.
• 6. prosince navštívil školu Mikuláš a přinesl dětem divadelní představení.
• V prosinci se těšíme do Moravského divadla v Olomouci – balet Tarzan – král
džungle.
• V pátek 14. 12. uspořádáme ve spolupráci s obecním úřadem tradiční vánoční
zvonkování Na Návsi. Nabídneme Vám váno
• ní dekorace, jmelí, svícny a bohaté občerstvení.

SC STARÁ VES
Je za námi jarní část OS mužů. Můžeme říct, že jsme splnili první polovinu
zadaných úkolů pro tuto sezónu. Skončili jsme na druhém místě s 27 body za suverénem OS mužstvem Lobodic, které po právu tuto soutěž vede. Když jsme „spadli“
do OS, nebrali jsme situaci nijak tragicky, rozhodli jsme se situaci využít k tomu,
abychom naplno zapojili nejmladší „starovešťáky“ nebo odchovance klubu a abychom využili zkušeností starších hráčů. To se podařilo a nebojím se říct, že vznikla
zatím jedna z nejlepších part po několika letech. Jsem strašně rád, že jsme dokázali,
že fotbal se dá hrát i s místními kluky. Veřejnost zase našla cestu na Kopce, vytvořila nejen hráčům, ale i organizátorům suprovou kulisu, a za to jim všem patří velké
poděkování. Asi největší ocenění práce je, když Vám fanoušci zatleskají ve stoje po
zápase a sem tam řeknou, že to, co děláme, má cenu. Díky.
Co dál napsat? Určitě musíme makat i v zimní přestávce. Máme domluvenou
halu v Horní Moštěnici a budeme určitě trénovat na umělém povrchu za hospodou
Na Základně. Pokud se podaří domluvit nějaký přátelák, včas Vás budeme informovat na vývěsce u autobusové zastávky. Máme zde několik organizačních změn. Ve
funkci předsedy klubu skončil p. Možíš Milan mladší. Ve funkci ho nahradil trenér
p. Rudolf Šramek. Na konci letošního nebo na počátku příštího roku se uskuteční
valná hromada, kde budeme volit nové členy klubu a také bychom chtěli potvrdit
předsednictví p. Šrameka. Chystáme webové stránky klubu, kde budeme vyvěšovat
všechny důležité informace.
Rozlosování podzimu bude na webu obce Stará Ves, sekce - kultura- spolky a
sdružení - kopaná.

Co děti?
Proběhl nábor v měsíci říjnu. Účast nás mile překvapila. Po dohodě s rodiči
jsme začali trénovat každé pondělí od 17.00 na hřišti. Zatím jsme na začátku trénování a poznávání se. Doufám, že jdeme správnou cestou a držte palce nejen dětem,
ale i trenérům, ať to nadšení co nejdéle vydrží. V zimním období budou trénovat
jen ti nejmenší - a to každé pondělí od 17.00 v hale místní ZŠ a MŠ Stará Ves s p.
Šramekem. Ti starší musí vydržet, až nám počasí dovolí dostat se na hřiště. Je totiž
obrovský problém sehnat na zimní přípravu prostory. Při jakékoliv změně budu
všechny fotbalisty informovat. Důrazně prosíme všechny návštěvníky areálu „Na
Kopcách“, aby co nejméně v zimním období využívali tyto prostory – a to především hřiště, protože v prostoru malého vápna je páskou zakázán vstup z důvodu
drenování hřistě.
Za celý klub SC Stará Ves přeji všem krásné, klidné a příjemné prožití vánočních
svátků a pro fotbalový klub jedno vánoční přání – ať podpora fanoušků, hráčů,
místního obecního úřadu a základní školy.
Radek Heryan

SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V polovině prázdnin nás čekala příprava na každoroční hody. Díky slunečnému
počasí, příjemným tónům hudby, dobrému jídlu, pití, bohaté tombole, ale především velké účasti místních i přespolních občanů se nám hody vydařily a přiměly
nás uspořádat na konci srpna Disko pro děti.
V říjnu jsme byli požádání o pomoc pří výsadbě nových ovocných stromů.
za SDH Procházka Tomáš

Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ VE STARÉ VSI VE DRUHÉM POLOLETÍ ROKU 2012
Pro druhou polovinu roku připravil výbor Klubu důchodců pro své členy několik akcí.
V srpnu jsme se sešli na „hodovém besedování“ v hostinci „Na Základně“, pro
nás starší to ale stále je v „Dolní“ či u „Janovčíků“. V dobré náladě jsme si pochutnali na výborném kabanosu z udírny, mnozí si pak ještě smlsli na velkém zmrzlinovém poháru.
Začátkem září jsme jeli do Holešova. Nejdříve jsme se podívali do Šáchovy
synagogy, kde jsme pozorně vyslechli výklad průvodce o historii této stavby, přiblížil nám význam synagogy v životě židovských občanů a také osudy některých
obyvatel Holešova v minulém století. Po prohlídce židovského hřbitova jsme přešli
do zámku. Cesta nás vedla kolem nově zrekonstruované historické kovárny. Ta ale

byla nepřístupná, protože bylo po hlavní turistické sezoně. V zámku na výstavě
z díla malíře Josefa Lady jsme zavzpomínali na dětská léta u obrázků k pohádkám
a říkadlům, z dětských her. Někteří ještě prošli výstavu fotografií Jana Saudka. Měli
jsme v plánu navštívit ještě další zajímavá místa v Holešově, ale prudký déšť nás
vyhnal domů.
V září jsme obdivovali létající draky při drakiádě „Na Kopcách“, kterou připravila staroveská škola. Počasí bylo příznivé, svítilo sluníčko, vítr nebyl příliš silný.
Snaha rodičů i dětí byla odměněna vznášením se draků nejrůznějších tvarů a barev
vysoko nad hřištěm.
Začátkem října jsme plni zvědavosti jeli do Kroměříže do nových výstavních
prostor zahrádkářské výstavy Floria. Byli jsme mezi prvními návštěvníky. Procházeli jsme mezi stánky s nabídkou květin, sazenic stromků a keřů, nejrůznějších
pomůcek pro zahradu i domácnost, dobrůtek pro mlsné jazýčky. Byla zde také výstavka holubů, papoušků, slepic, kachen, králíků od drobných chovatelů. Mnohé
z nás zaujaly výpěstky klubu bonsají v prostorném pavilonu. Při cestě domů jsme
hodnotili a srovnávali – byla výstava lepší v parku ve Věžkách nebo tato v novém
prostředí, bez prodavačů šatstva a zbytečností? Neshodli jsme se.
Zato jsme se shodli na obdivu k nově vybudovanému chodníku v dolní části
obce u silnice směrem k Přerovu. Na chodník čekali občané snad více než čtyřicet
let. Jistě přispěje k bezpečnější chůzi v této části obce.
V závěru roku se členové Klubu důchodců sejdou již tradičně na „Mikulášském
besedování“, snad letos přijde Mikuláš nebo čerti?
K. D.
FARNOST STARÁ VES
Drazí přátelé, zase po roce je tu adventní doba a po ní vánoční svátky. Už jsme
si možná zvykli být skeptičtí a neočekávat nic nového, nebo lépe nic dobrého při
všem tom, co se kolem nás děje, čím náš stát prochází, jaké nároky jsou na nás
kladeny ve stále větší míře. Ale advent a vánoce nás vybízí, aspoň na chvilku,
opustit toto neblahé soukolí, zastavit se, vyhlížet a možná i zahlédnout něco, co
naše chmurné perspektivy rozjasní, vyčistí, protříbí. Co nám dá naději na světlejší
radostnější budoucnost. Aby byla větší šance uspět, k tomu je potřeba se ztišit,
pozvednout se trochu nad všechny starosti, ale i nehledat útěchu a rozptýlení
jen v laciných zábavách, které zamlžují náš pohled. Narození Ježíška, které si
budeme v příštích dnech připomínat, nám může právě přinést více světla do našeho
života.
Z celého srdce Vám přeji, aby Vám tyto vánoční svátky přinesly opravdovou radost
a pokoj. Ať i celý příští rok 2013 je pro Vás šťastným a dobrým.
P. Bedřich Horák, administrátor farnosti Stará Ves.

Jste zváni na bohoslužby ve vánočním období, které budou v těchto časech:
24. 12.
25. 12.
26. 12.
30. 12.
1. 1.

„půlnoční“ 21.30 hod. (od 21.00 hod. zpívání koled)
9.00 hod.
9.00 hod.
Přestavlky, zámecká kaple.
9.00 hod
9.00 hod.

INFORMACE Z CÍRKEVNÍHO DĚTSKÉHO DOMOVA EMANUEL,
STARÁ VES
Milí spoluobčané, byl jsem požádán, abych alespoň krátce napsal pár řádek
o dění v dětském domově ve Staré Vsi. Rád tak v tomto předvánočním čase činím a
doufám, že se o Vánocích společně setkáte i s našimi dětmi při některé příležitosti.
V současné době máme v domově 8 dětí; tedy spíš bych měl napsat 6 dětí a
2 dospělé. Jeden mladý muž a jedna slečna již dosáhli plnoletosti, ale protože se
ještě dále připravují na své povolání a chtěli v domově i nadále zůstat, počítáme
je mezi naše „děti“. Nejmladší dívenka v domově má 8 let, věkový průměr všech
dětí je 14,7 let. Po nedávném odchodu jednoho chlapce máme v domově 5 slečen a
3 mladíky.
V letošním roce jsme dosáhli historického úspěchu - měli jsme prvního středoškoláka. V přístím roce chceme posunout laťku o kousek výš a doufáme, že budeme
mít prvního středoškoláka s maturitou. A pak se snad posuneme ještě o kousek výš.
Snažíme se kromě každodenní přípravy dětí do školy také o smysluplné naplně-

ní volného času. Proto jsme zorganizovali podzimní taneční kurz v sále obecního
úřadu. Již dvakrát jsme se sešli nejen s dětmi, ale i s dalšími spoluobčany, kteří
projevili zájem a odvahu, a naučili či zdokonalili jsme své dovednosti v těchto
tancích: polka, valčík, jive a cha-cha. Ještě nám zbývají dvě lekce - v pátek 7. 12. a
v sobotu 15. 12., vždy v 17:00 hod. Pokud se chcete ještě připojit, přijďte mezi nás.
Kromě času a odvahy vás to nic stát nebude. Chci poděkovat za naši podporu představitelům obce, zejména pak paní starostce Jiřině Mádrové. V letošním roce jsme
dostali od Obce Stará Ves finanční příspěvek, který jsme použili na letní tábory
dětí. Snažíme se zapojovat naše děti do aktivit společně s dětmi z fungujících rodin,
proto tuto podporu vítáme a děkujeme za ni. Děkujeme také všem ostatním, kdo se
nám snaží pomáhat a podporují nás. Není vždy snadné nahradit rodinu dětem, které
ji v podstatě nepoznaly a naopak si s sebou přinesly spoustu zranění a deprivací.
DĚKUJEME.
Dovolte mi, abych vám za všechny děti i pracovníky dětského domova popřál
krásné a radostné vánoční svátky:
Přejeme Vám, aby tyto Vánoce byly pro Vás SVÁTKEM TICHA, se spoustou
času pro zamyšlení, SVÁTKEM SVĚTLA, které posiluje naději a pomáhá najít
smysl života, SVÁTKEM POKOJE, abyste mohli zcela nově zakusit Boží dobrotu
a lidské přátelství!
Děti a zaměstnanci Církevního dětského domova Emanuel, Stará Ves.
Pozvánka na vánoční koledování.
Již tradičně budeme zpívat koledy před kostelem před „půlnoční“. Ta bude na
Štědrý den ve 21:30 hod. ve staroveském kostele Nanebevzetí Panny Marie a zpívání koled začne krátce před 21. hodinou. Pokud byste se chtěli zapojit aktivně
už do příprav, pak přijměte pozvání každou adventní neděli v 17:00 hod. na faru
- budeme zde koledy nacvičovat, ale zároveň se chceme i navzájem povzbudit
v adventním čase a něco si také o adventu říct. Budete vítáni.
Mgr. Jan Tomiga

KAPLIČKA A STUDÁNKA V LESE DUBINA
V první polovině září byly
ukončeny práce na opravě kapličky a studánky v lese Dubina. Kaple
byla postavena v roce 1874, několikrát byla opravována, a to v letech
1940, 1954 a 1989. Její stav si však
vyžádal další opravu - výměnu dveří i se zárubněmi. Dvoukřídlé dveře i se zárubněmi byly vyrobeny z
dubového masivu a na nové dveře
bylo přeneseno původní repasované kování.
Také kamenná obezdívka studánky (u nás říkáme studýnky) nesla stopy času,
bylo třeba ji vyčistit a nově sestavit schody. Podle resturátorského záměru byla
zpevněna cihelná podezdívka, kamenné části byly očištěny od mechu, lišejníků a
cementového nátěru. Schodiště bylo doplněno a urovnáno. Podle původního návrhu byla na studánku umístěna nová kovová mříž.
Opravu kulturní památky kaple Panny Marie se Svatou Studánkou byla provedena za finančního přispění Ministerstva kultury ČR z programu Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, a to ve výši 58.000 Kč,
celkové náklady byly 69.539 Kč. Poutníci, kteří při mariánské pouti v polovině září
přišli poděkovat za letošní úrodu, již mohli nové dílo obdivovat.
J.O.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. STARÁ VES U PŘEROVA
V knize Dějiny obce Stará Ves se můžeme dočíst, že scelování pozemků probíhalo v naší obci v roce 1897. Tehdy z 2151 katastrálních parcel bylo vytvořeno jen
421. Časem se však mnohé z nich rozdělily na menší a jejich počet opět vzrostl.
Ministerstvo zemědělství ČR přistoupilo od r. 2002 k postupnému provádění
úprav pozemků v celé České republice s cílem snížit počet katastrálních parcel. Asi
25% obcí v okrese Přerov má pozemkovou úpravu již provedenu, v některých již
jsou funkční i opatření ke zvýšení ekologické stability území. Úpravy jsou prováděny postupně, v roce 2011 byly započaty i v naší obci.
V závěru roku 2011 obdrželi vlastníci polí a luk na katastrálním území obce
Stará Ves u Přerova informaci o kontrole vlastnictví, před tím než bude úprava
pozemků prováděna. Po úpravě budou vlastníkům půdy vyměřeny pozemky nově
v jednom celku s odpovídající bonitou.
Dříve než budou pozemky nově umisťovány v katastru jsou navržena tzv. společná zařízení.
Cílem plánu společných zařízení je navrhnout soubor opatření, kterými budou
vytvořeny podmínky k racionálnímu hospodaření, ochraně a zúrodnění půdního
fondu, zlepšení vodního režimu území, zvýšení ekologické stability krajiny a zlepšení životního prostředí .
Návrh plánu navazuje na terénní průzkumy a analýzu současného stavu. Byly
zohledněny připomínky zástupců obce a orgánů státní správy. Prvky byly navrhovány tak, aby vytvořily „polyfunkční kostru“, tj. plnily současně více funkcí.
Do této kostry budou umisťovány navržené pozemky jednotlivých vlastníků. Vlastníci pak si mohou nechat vytýčit nový pozemek zdarma.
Všechny prvky jsou jednoznačně vymezeny a je vyčíslen jejich nárok na plochu. Pro společná zařízení se využije plocha ve vlastnictví státu a obce, celkem je
třeba vyčlenit 53,89ha. Pokud nelze použít pouze výše uvedené pozemky, podílejí
se na vyčlenění potřebné plochy ostatní vlastníci pozemků poměrnou částí podle
celkové výměry jejich směňovaných pozemků.
Plán společných zařízení je tvořen ze čtyř navzájem sladěných složek. Jedná
se o opatření, sloužící následujícím cílům:
1/ zpřístupnění pozemků – řešen je zemědělský dopravní systém, jsou zpřístupněny
pozemkové trati a pomocí doplňkových cest i jednotlivé pozemky. Doplněním
stávajícího systému cest se zvýší prostupnost krajiny. Stávající polní cesty budou zachovány, rekonstruovány a ve čtyřech případech částečně doplněny.
Na hlavních větvích by měly být cesty doplněny asfaltovým povrchem. Těmi
hlavními tahy jsou polní cesty směrem od státní silnice kolem kravína k Žalkovicím, od hasičské zbrojnice do Přestavlk, od dolní části obce do Němčic,
od „statku“ kolem lesa Dubina ke Karlovicím, souběžná cesta s dálnicí v jižní
části katastru.

2/ protierozní ochrana, jejímž cílem je zpomalení nebo potlačení degradačního procesu na orné půdě, spočívající v minimalizaci škod způsobovaných vodní a větrnou erozí, ochraně a zúrodnění půdního fondu. Je navržena jedna protierozní
mez o šířce 10 metrů a délce 528 m (0,53 ha) – zatravněná mez bude vysázena
stromy (dub, javor, bříza) nebo ovocné (třešeň, slivoň, jabloň) Je to severozápadně od obce podél silnice směrem k Přestavlkám, protíná pozemky Padělky
a Zadní čtvrtě. Jedna zalesněná plocha nad sadem u věže pod vodojemem na
Holém kopci směrem k jihu (1,9 ha).
Na částech některých pozemků je navrženo zatravnění a výsadba dřevin (0,77
ha). Na dalších ohrožených územích jsou doporučeny osevní postupy – např.
po obilovinách tzv. setí do strniště.
3/ vodohospodářská opatření – zlepšují vodní režim, podrobně řeší vodohospodářské poměry a protipovodňovou ochranu. Jsou navrženy příkopy k odvádění
povrchových vod z prameniště od Gryngle až do Rumzy, úprava koryta příkopu
ve východní části obce za humny od Vávrového až po Rumzu.
4/ zvyšování ekologické stability území – zpřesněním územního systému ekologické stability a doplněním nových interakčních prvků. Všechny navrhované
úpravy jsou směrovány k zajištění ekologické rovnováhy přírodního prostředí,
ochraně krajinného rázu, podpoře biodiverzity krajiny a obnově kulturních hodnot krajiny. Největšími biocentry jsou Přestavlcký les a les Dubina. Budou spojeny biokoridorem kolem cesty u věže přes louku u „salaše“. Na území Gryngle
je už také funkční biocentrum. Nová biocentra neboli „remízky“ budou utvořena čtyři, a to u Rumzy a cesty na katastru „Vrchní smolouse“, na „Panských
honech“ u hranic s k.ú.Němčice, na pozemku „Opleta“ u hranic s k.ú.Přestavlky
a na kopci Lačnov. Biokoridory spojují jednotlivá biocentra; jsou kolem cest,
po mezích, kolem vodních toků. Navrženo je jich celkem 42. Většina z nich je
funkčních, jen např. kolem cest bude třeba udržovat trávnatý porost, ošetřovat
dřeviny, případně je dosázet stromy a keři.
Navržená opatření nebudou realizována v krátkém období, jedná se o dlouhodobé
úkoly pro několik generací, snad až na 50 let. Limitujícím faktorem je také finanční
náročnost. Dalším pokračováním pozemkové úpravy v roce 2013 bude vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, předložení kompletní dokumentace návrhu
komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ), vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.
Dokumentace je k nahlédnutí na OÚ Stará Ves.
Zpracovatelem pozemkových úprav v naší obci je Geodis Brno s.r.o.
Webové stránky zpracovatele: www.geodis.cz

HISTORIE OVOCNÁŘSTVÍ V OBLASTI MAS - PARTNERSTVÍ
MOŠTĚNKA
Ovocnářství na Moravě má
velmi starou tradici. Důležitá
role připadala příznivým polohám i půdním podmínkám.
Kdy se u nás na Moravě začalo s pěstováním ovoce nelze
s přesností určit, ale pravděpodobně to bylo již ve středověku. V té době se již ujala křesťanská víra na Moravě, byly
zakládány kláštery a při nich
rozsáhlé statky. Plochy, které byly získány pro hospodaření byly ohrazovány, a tak vznikaly zahrady a sady.
Taková zařízení vznikala v prvé řadě na majetku církevním, panském a později i
městském.
Rozvoj ovocnářství můžeme sledovat za vlády Marie Terezie a Josefa II., kteří
podněcovali k vysazování ovocných stromů. Roku 1752 za vlády Marie Terezie byl
vydán zahradnický řád, který se týkal výchovy a organizace zahradnického cechu.
Na Kroměřížsku bylo založeno okolo roku 1796 za vedení arcibiskupského zahradníka Ehrmanna několik ovocných školek. Bylo v nich vypěstováno na 75 000
vysokokmenných stromů, většinou jabloní a hrušní nejvybranějších odrůd. Vysokokmenné odrůdy ovocných stromů poskytují plody, stín lidem i dobytku, obohacují estetiku krajiny, brání erozi, chrání před větrem, slouží jako potrava pro včely,
hnízdění pro ptáky, stanoviště pro bezobratlé živočichy.
Ovocné zahrady se v obcích nacházely u každého gruntu. Sloužily většinou
k samozásobitelství majitelů. V minulosti, kdy bylo maso vzácnou součástí jídelníčku, bylo ovoce důležitou složkou pokrmů. V některých obcích převládala jabloň
s hrušní, jinde švestka. Ale tyto tři druhy byly v každé obci, k nim se družila třešeň,
višeň i ořešák. Ovoce se uskladňovalo ve sklepích, nebo se zahrabávalo do slámy
nebo obilí. Uvařila se povidla něco se usušilo. Co se nespotřebovalo, tak se prodalo
na trhu.
Odrůdy jabloní, které se v naší oblasti nejčastěji pěstovaly: Grávštýnské, Gdánský hranáč, Řehtáč soudkovitý, Ribstonské, Landsberská reneta, Panenské, Baumannova reneta, Jadernička moravská, Průsvitné žluté.
Odrůdy hrušní: Clappova, Williamsova, Špinka, Hardyho máslovka, Charneuska, Boscova lahvice a Lucasova máslovka.

Ovocné stromy se
od nepaměti podílely na
spoluvytváření rázu kulturní krajiny. Tuto funkci
plní zvláště kmenné tvary
(polokmen, vysokokmen)
jakožto součást selských
sadů u domů, ale i ovocná
stromořadí, aleje i solitérní stromy v polích či na
loukách. I když je hospodářská funkce ovocných
alejí u frekventovaných
silnic na ústupu, z krajinářského hlediska i jako zdroj potravy pro volně žijící živočichy působí nadále velmi pozitivně. To je úryvek z publikace Sedm tváří ovocnářství, kterou společně vydalo sedm moravských akčních skupin, mezi nimi MAS
– Partnerství Moštěnka. V ní se sdružuje i naše obec.
Na tradice našich předků, tj. sázení ovocných stromů v okolí obce navázala výsadba 50 stromků (švestek, třešní, rynglí) na pozemku nad obcí v prostoru bývalé
drůbežárny. Celou akci připravilo obecní zastupitelstvo na pátek 2. 11. 2012. Projekt
byl realizován v rámci programu Strom života za finanční podpory Nadace Partnerství. I když počasí nebylo příznivé, odpovídalo ročnímu období, zúčastnili se jí zástupci místních spolků, obce, školy a pomocníky byly i děti (cca 80 osob). Podvečerní opékání špekáčků bylo pro všechny účastníky výbornou odměnou. Přejme si,
aby se všechny stromky časem rozrostly do požadované velikosti a přinášely ovoce
budoucím generacím.
J.O.

O KNIHOVNĚ
Dlouhé zimní večery či teplé letní podvečery si nedovedu představit bez četby
dobré knihy. Ráda proto využívám místní obecní knihovnu.
Knihovna v naší obci má dlouholetou tradici. Počátky bychom mohli hledat v roce
1885, kdy čtenářsko-pěvecký spolek Vlast vybral peníze na první nákup časopisů,
novin a knih. Obecní knihovna byla nejdříve umístěna v budově obecního úřadu, postupně se však stěhovala do jiných prostor. Bývala v budově školy a nyní je ve dvou
místnostech domu č. 54. Mnozí si jistě pamatují na knihovnice poslední doby, Annu
Patačíkovou, Alenu Studýnkovou a v současnosti je to Martina Bakalíková.
Kolik svazků je v naší knihovně vám neřeknu. Je zde stálý fond knih starších,
klasických, který je každoročně doplňován nákupem nových knih z rozpočtu obce.

V uplynulých čtyřech letech bylo nakoupeno ročně průměrně 75 svazků za částky
asi 12 tisíc korun, v roce 2012 to bylo 61 svazků za 14.646 korun. Kromě těchto
nových knih jsou dvakrát ročně přiváženy knihy z Okresní knihovny v Přerově,
z tzv. výměnného fondu. Je to vždy 150 – 200 nových titulů, které jsou po roce
pobytu u nás, odváženy za čtenáři do další obce. Knihy jsou nejrůznějších žánrů
– detektivky, bestselery, romány, historické i zeměpisné publikace, literatura faktu i
sci-fi, knihy pro děti a mládež. V knihovně je k dispozici také počítač s připojením
na internet. Pokud máte zálibu ve čtení, tak vás zvu, přijďte se do knihovny podívat,
jist si vyberete zajímavé knížky pro krásné chvíle.
J.O.

SČÍTÁNÍ LIDU
DATA ZE SČÍTÁNÍ PROVEDENÉHO 26. 3. 2011
Naše obec měla k tomuto datu 626 obyvatel, o 49 více než v r. 2001.
Z toho mužů 304 (+35): žen 322 (+14).
Muži: svobodní 133, ženatí 137, rozvedení 27, ovdovělí 7
Ženy: svobodné 119, vdané 138, rozvedené 16, ovdovělé 49
Obyvatelé podle věku: do 14 let 121, 15-64 let 408, nad 64 let 97 osob
Obyvatelé podle národnosti: česká 328, moravská 122, slovenská 8, jiná 1, neuvedeno 146.

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva – rok 2012:

Voleb se zúčastnilo voličů:
ČSSD
KSČM
Koalice pro Ol.kraj
TOP 09+STAN
ODS

obec
33,2%
25,15%
23,27%
13,2%
5,66%
v obci nevolena

kraj
35,67%
26,7%
22,82%
11,0%
6,16%
10,91%

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ!
ČERVENEC: Škubalová Ludmila; Možíšová Božena; Pospíšilová Marie;
Darebníčková Milada; Zanáška Bohumil.
SRPEN: Kovář Miroslav; Možíšová Marie; Možíš Jan; Skácelík Miroslav; Valentová
Božena; Dvořáková Ludmila; Kovář Ladislav; Možíšová Jarmila; Němcová Dagmar;
Dostál Vladimír; Janský Miroslav; Krčma Vít.
ZÁŘÍ: Spalová Božena; Sklenářová Lidmila; Zavadil Jaroslav.
ŘÍJEN: Uhlířová Anežka; Jurčíková Marie; Mlčáková Antonína; Šišková Marie;
Zemánková Jaroslava; Studynková Viera; Žambochová Jana.
LISTOPAD: Bartíková Marie; Procházková Vlasta; Bajer Josef; Možíš Oldřich;
Neradilová Anna; Pospíšilíková Drahomíra; Zavadilová Zdenka; Skácelíková Anna;
Juřicová Vlasta; Šiška Bohumil.
PROSINEC: Klimecká Bohumila; Vybíral Josef; Ministrová Žofie; Zanáška Josef;
Bílková Františka; Zapletalík Jan; Uhlíř Bedřich; Zdráhalová Jarmila; Hlavíková Miluše.

Narození: Němcová Jolana, Kuželová Hana, Nevřalová Karolína

Úmrtí: Zakopalová Božena, Hrdlička František, Uhlíř Vojtěch

