ZPRAVODAJ OBCE
STARÁ VES
Ročník 2013, č.1

Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje.
Ráda bych Vás touto cestou pozdravila a představila Vám letní číslo obecního
zpravodaje. V něm se dočtete o aktivitách, kterými žila Stará Ves v posledním půl
roce. Přinášíme přehled zápisů usnesení zastupitelstva obce od prosince minulého
roku do června roku letošního, také přehled aktivit naší základní školy, informace
o činnosti našich spolků, farnosti a několik dalších příspěvků. Pro zpestření a oživení zpravodaje přinášíme fotografie z akcí, které se uskutečnily v závěru školního
roku.
Ve zpravodaji se rovněž dočtete o zásadách třídění odpadů, provozní době obecního úřadu, knihovny a pošty.
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám popřála příjemné čtení, ale hlavně krásné
léto plné radostných zážitků. Dětem přeji prázdniny v pohybu a bezpečí, dospělým
dovolenou, během níž načerpají hlavně sílu pro další všední dny. Naší obci přeji
krásný a příjemný vzhled, abychom se do ní z dovolené vždy rádi vraceli.
Jiřina Mádrová
starostka

Vaše obec:
Obec Stará Ves - Stará Ves 75, 750 02
Telefon: 581 222 014, 723 324 667
e-mail: obec.staraves@iol.cz

www.obecstaraves.cz
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ŘÁDKY ZE ZASTUPITELSTVA
V této části zpravodaje Vás chceme seznámit se záležitostmi, které byly projednávány na zasedáních Zastupitelstva obce Stará Ves od posledního vydání zpravodaje, dále jen (ZO).

19. zasedání ZO konané dne 10. 12. 2012
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí:
- důvodovou zprávu k usnesení o vydání Změny č. 4 územního plánu sídelního
útvaru Stará Ves včetně její přílohy 1–3
- provedení Rozpočtového opatření č. 9/2012 a č. 10/2012
- provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, kterým nebyly
zjištěny chyby a nedostatky
- provedení kontroly hospodaření obce Stará Ves nahrazující interní audit dle zákona č.320/2001 Sb. v platném znění.
- uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby na zajištění dopravní
obslužnosti na rok 2013 (pro rok 2013 činí příspěvek obce 86 500,--)
- konání valné hromady DSO mikroregionu Moštěnka dne 6. 12. 2012 na zámku
v Dřevohosticích
- informace o dotačních možnostech pro rok 2013 (Podpora obnovy rozvoje venkova pro rok 2013- dotační titul č. 2-Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, POV 2013 Olomouckého kraje, chystané vyhlášení
9. výzvy MAS-Partnerství Moštěnka - fiche 2. Pestrý život u nás doma a venkově)
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo:
- návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 4 územního plánu
sídelního útvaru Stará Ves, zpracovaná Ing. arch. Šárkou Moráňovou v červenci
2012 pod zakázkovým číslem 05-920/036,důvodovou zprávu k usnesení o vydání
Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Stará Ves včetně její přílohy č. 1–3.
- OZV 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnou od 1. 1. 2013
(výše poplatku pro rok 2013 je 440,--Kč/osoba)
- Metodický pokyn č. 1/2012 zastupitelstva obce Stará Ves na zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu- rozpočtové provizorium do schválení rozpočtu na rok
2013
- složení dvou inventarizačních komisí, které provedou inventarizaci majetku dle
plánu inventur na rok 2012
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20. zasedání ZO konané dne 18.2.2013
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí:
- aktualizaci Informačního listu obce pro rok 2013 na svoz odpadu
- Zprávu o stavu veřejného pořádku na teritoriu Obvodního oddělení Přerov 1
za rok 2012
- provedení Rozpočtového opatření č. 11/2012
- provedení kontroly finančního výboru a kontrolního výboru, provedené dne
12. 12. 2012, bez výhrad
- změnu otevírací doby pošty ve Staré Vsi od 1. 4. 2013
- ukončení financování projektu „Internet do knihovny“
- vyrovnání poskytnuté návratné finanční výpomoci, kterou poukázala Obec Stará
Ves magistrátu města v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v Přerově
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo:
- rozpočet obce Stará Ves na rok 2013, který byl vyvěšen na elektronické i fyzické
úřední desce od 1. 2. 2013 do 17. 2. 2013 a během jehož vyvěšení nebyla z řad
občanů uplatněna žádná připomínka, na základě doručených žádostí byly v rámci
rozpočtu schváleny také příspěvky na činnost: FC Stará Ves, Klubu důchodců,
CDD Emanuel, organizaci Roska, Charitě Přerov a neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Stará Ves zřízené
obcí ve výši 515 000,-- Kč
- podání žádosti o dotaci z POV 2013 Olomouckého kraje na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací – větev F
- na základě provedené kalkulace cenu stočného pro rok 2013 ve výši 17,--Kč/ m3 odebrané a vypouštěné vody do obecní kanalizace, podkladem pro výpočet stočného
je zpráva VaK Přerov o množství odebrané vody občany v roce 2012. Pro domácnosti, které nemají vodoměr a odebírají vodu ze studny je stanovena spotřeba dle
směrných čísel spotřeby vody ve výši 35 m3 na osobu a rok

21. zasedáná ZO konané dne 9. 4. 2013
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí:
- informace k plánované transformaci MAS-Partnerství Moštěnka o. s. na obecně
prospěšnou společnost, kterou schválilo valné shromáždění MAS dne 10. ledna
2013, jejímž důvodem je nový občanský zákoník, který vstoupí v platnost 1. 1. 2014,
rušící občanská sdružení a umožňuje jim transformaci v tzv. spolky nebo ústavy
- možnost poskytnutí příspěvku na zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací, na jehož vytvoření úřad práce poskytne příspěvek ve výši skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy zaměstnance, včetně sociálního
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a zdravotního pojištění a návrh starostky obce na zřízení dvou takto dotovaných
pracovních míst na období 6 měsíců, tedy přijetí dvou pracovníků, kteří budou
provádět zejména údržbu zeleně a veřejných prostranství obce, jejího okolí, provádět práce při údržbě obecního lesa, drobné stavební práce a úklid autobusových
zastávek
- změnu kronikářky obce, vedením kroniky byla pověřena Ing. Jaroslava Odstrčilová
- informace o financování provozu sociálním služeb v Olomouckém kraji
- informace o průběhu pozemkové úpravy týkající se zejména návrhu nového
uspořádání obecních pozemků, do kterého je možno nahlédnout v úřední dny na
obecním úřadě
- provedení kontroly hospodaření obce Stará Ves za rok 2012, provedené v souladu
se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, které bylo provedeno dne 5. 3. 2013
- zveřejnění záměru bezúplatného převodu majetku mezi obcí Stará Ves a Olomouckým krajem, který vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce obecního
úřadu od 7. 2. 2013 do 11. 3. 2013
- provedení Rozpočtového opatření č. 1/2013 a č. 2/2013
- stížnosti na chování nezletilých dětí a požadavek občanů na jejich řešení
- výběr dodavatelů na provedení oprav sociálního zařízení ve 2. NP obecního úřadu, kterou provedla firma Radek Filipík, Stará Ves 154, a firma: Zdeněk Slováček, Karlovice, Kostelec u Holešova.
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo:
- přijetí příspěvku ve výši 15 000,-- Kč, na účel dle čl. II odst. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013“ a spolufinancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.
- účetní závěrku obce za rok 2012
- účetní závěrku příspěvkové organizace - Základní škola a mateřská škola Stará
Ves, za rok 2012 a její hospodářský výsledek – zisk ve výši 130,87 Kč, který
bude převeden do rezervního fondu příspěvkové organizace
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - č. sml. EKO- JMP/StaráVes u
Přerova/ P799/12-L (Plynovodní přípojka č. 2101716 - Stará Ves u Přerova)
4

22.zasedání ZO konané dne 16. 5. 2013
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí:
- provedení Rozpočtového opatření č. 3/2013
- kontrolu finančního a kontrolního výboru, která byla provedena dne 29. 4. 2013
a 13. 5. 2013
- konání Setkání obcí mikroregionu Moštěnka dne 8. 6. 2013 od 13.00 hodin na
zámku v Dřevohosticích
- výběr dodavatele na akci „ Výměna oken a drobné stavební úpravy objektu šaten u
fotbalového hřiště“, kterou provedla firma Středomoravské stavby s.r.o., Přerov
- možnost připomínkování zpracování projektové dokumentace ke změně stavby
před dokončením pro větev C2- Ke hřišti, během kterého mohli vlastníci sousedních pozemků předávat své připomínky přímo projektantovi stavby
- oznámení o přidělení příspěvku ve výši 300 000,-- Kč z POV 2013 Olomouckého
kraje na „Rekonstrukci místních komunikací – větev F
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo:
- poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 10 000,-- Kč a smlouvu o poskytnutí
neinvestičního příspěvku pro Myslivecký spolek Stará Ves, dle které bude příspěvek použit na nákup krmiva, léků podávaných zvěři a budování mysliveckých
zařízení
- zahájení zadávacího řízení oslovením tří dodavatelů a současně schválilo zadávací dokumentaci a členy hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci“ Rekonstrukce vozovky místních komunikací – větev F“ - složení hodnotící komise:
Pavel Onderka, Josef Rozsypal, Milan Chodníček, Ing. Jiří Schindler
- oslovení těchto dodavatelů:
1. SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/8
2. Strabag a.s., Holická 29, 771 49 Olomouc
3. EUROVIA CS a.s., odšt. záv Morava, Louky 330, 763 02 Zlín
- bezúplatný převod části pozemku parc. č. 119/1 ost. pl. o výměře 105 m2, dle
geometrického plánu č. 408 – 40429/2012 ze dne 7. 12. 2012 pozemku parc. č. 778/9
ost. pl. o výměře 105 m2, pozemků parc. č. 520/7 ost. pl. o výměře 6 m2 a parc.
č. 520/8 ost. pl. o výměře 1 m2, vše v k.ú. Stará Ves u Přerova, obec Stará Ves,
vše z vlastnictví obce Stará Ves, IČ: 00636584, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č.
778/5 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 778/6 ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 778/7
ost. pl. o výměře 7 m2 a parc. č. 834 ost. pl. o výměře 323 m2, vše v k.ú. Stará Ves
u Přerova, obec Stará Ves, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Stará Ves, a tímto Zastupitelstvo obce Stará Ves schvaluje i toto bezúplatné nabytí
uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem
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vlastnického práva a správní poplatky spojené s návrhy na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.

23. zasedáná ZO konané dne 10. 6. 2013
Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí:
- přípravu smlouvy na pronájem budovy pálenice
- provedení Rozpočtového opatření č. 4/20130
- stížnost týkající se nedostatečného zajištění míčů padajících ze hřiště u pohostinství na sousední pozemky
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo:
- celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Stará Ves za rok 2012 včetně
Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2012, bez výhrad
- na základě zprávy a doporučení výběrové komise pro výběr dodavatele na zakázku „Rekonstrukce vozovky místních komunikací - větev F“ dodavatelství na
tuto zakázku firmě SISKO spol. s r. o, Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov, IČO
4715448, která podala nejvýhodnější nabídku
Jiřina Mádrová
starostka

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
• Období leden – květen bylo bohaté na různé aktivity pořádané školou. V zimě
jsme pořádali lyžařské výjezdy na Troják, pro děti jsme připravili karneval, pro
veřejnost tradiční ples. V rámci výuky proběhl mediální a multikulturní projektový den a Den Péče o zuby.
• Před Velikonocemi jsme pozvali děti i veřejnost na zámek Náměšť na Hané na
akci BAREVNÉ VELIKONOCE.
• V Týdnu Země jsme sbírali starý papír, čistili okolí studánky, pracovali jsme na
projektu DOMA JE DOMA, jehož součástí byla také beseda s kronikářkou obce
paní J. Odstrčilovou, navštívilo nás divadlo se hrou Tři zlaté vlasy děda Vševěda
a uspořádali jsme turisticko-zábavné odpoledne Napříč Přestavlckým polesím.
• V květnu se nejbližší našich dětí potěšili v mateřských školách besídkami pro
maminky a v základní škole hudební besídkou. Ve výuce proběhl projektový den
JÁ EVROPAN.
• V rámci spolupráce se ZŠ Kostelec u Holešova jsme navštívili žákovské divadelní představení STRACH MÁ VELKÉ OČI.
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• Žáci 5. ročníku Agáta Rotreklová a Filip Prachniar se 19. 4. zúčastnili žákovské
ekologické konference Olomouckého kraje, která se pořádala v ZŠ Přerov – Trávník. Ačkoli byli zcela nejmladšími účastníky, svou prezentací na téma PLÝTVÁNÍ VODOU zvítězili.
• V rámci celostátního testování žáků KALIBRO jsme opět dosáhli velmi dobrých
výsledků.
Oblast
Český jazyk
Matematika
Humanitní základ
Přírodovědný základ
Anglický jazyk
Ekonomické dovednosti

Průměrná
úspěšnost ČR
67,3 %
49,2 %
68,2 %
63,1 %
65,9 %
58,3 %

Průměrná
úspěšnost ZŠ Stará Ves
75,9 %
69,9 %
72,2 %
64,1 %
81,4 %
56,2 %

+
8,6
+
0,7
+
4,0
+
1,0
+ 15,5
2,1

• V lednu bylo zapsáno do 1. ročníku 6 dětí.
• V březnu proběhl zápis do mateřské školy. Kapacita mateřské školy ve Staré Vsi
je naplněna, v mateřské škole v Říkovicích jsou dvě místa volná.
• V měsíci červnu proběhly akce Den dětí (Říkovice 14.6.) a Hurá, jsou tu prázdniny (Stará Ves 21.6.) s bohatým programem - taneční vystoupení dětí MŠ a tanečního kroužku a divadelní představení dětského muzikálu O ČERVENÉ KARKULCE TROCHU JINAK. 19.června jsme pořádáli zájezd pro děti i veřejnost
ZA POHÁDKOU NA HRAD HELFŠTÝN.
• V závěrečném týdnu u nás proběhl projekt Dopravní výchova, poslední zvonění
žáků 5.ročníku a slavnostní rozloučení se šk. rokem v pátek 27.6. v 8 hodin na
dvoře školy.
• Vyzýváme veřejnost: POMOZTE NÁM TŘÍDIT ODPAD – škola je sběrným
místem pro vyřazené elektrospotřebiče, baterie, vršky z pet lahví , textil a obuv.
• 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, za velmi dobrou spolupráci, panovi Šiškovi a paní Odstrčilové a všem, kdo nás podporovali a
fandili naší činnosti.
L.Nevřalová
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SC STARÁ VES
Jak jsme letos dopadli? Myslím si, že je zbytečné naše fanoušky s výsledky seznamovat, protože průměrná návštěvnost 60 diváků na zápas dokazuje, že skóre
jednotlivých zápasů znáte a že vás naše výkony zajímají. Nám zase vaše přítomnost
na zápasech velmi pomáhá a vysoká účast (a to i na zápasech venku) velmi těší.
Musíme přiznat, že sledujeme počty diváků na zápasech a základna staroveských
diváků patří mezi největší.
Na začátku jsme si dali dva úkoly – jednak jsme doufali, že zápasy s okolními vesnicemi přilákají více diváků, a taky jsme potřebovali, aby se do základní sestavy zapracovali „mlaďoši“. Oba úkoly jsme do puntíku splnili.
Druhé místo v tabulce se ztrátou 19 bodů na suverénní Lobodice, které vstupovaly
do sezóny s tím, že postoupí, je krásný výsledek. My jsme hráli tak, abychom zapojili všechny hráče, abychom se za výsledky nemuseli stydět a abychom se fotbalem
bavili.
A co nás čeká? V nové sezóně chceme opět okupovat přední příčky tabulky, abychom si dokázali, že letos to nebyla náhoda. Do kádru musíme co nejlépe zapracovat hráče, kteří se budou vracet z hostování. Takže pokud se někteří hráči nerozhodnou, že je pro ně ve volném čase jiná a větší priorita než fotbal, nebo se někdo
z hráčů nezraní, bude mít trenér R. Šrámek z čeho vybírat.
Za SC děkuji všem, kteří našemu fotbalu nezištně pomáhají a vás všechny chci co
nejsrdečněji pozvat na 3. ročník turnaje O POHÁR STAROSTKY OBCE, který se
bude konat 27. července 2013. Veškeré informace týkající se tréninku mužů a dětí
sledujte na našich fotbalových stránkách www.scstaraves.cz
Nakonec bych chtěl požádat všechny návštěvníky areálu Na Kopcách, aby hřiště
a lavičky neničili a aby si někteří nepletli hřiště s místem, kde se venčí psi.
za SC Stará Ves R. Heryan

Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU
V měsíci květnu je velice důležité postarat se o klid v honitbě. Spárkatá zvěř
začíná klást mláďata, zajíci mají druhé vrhy, hnízdí bažanti. Proto je důležité vysvětlovat ,,nemyslivecké“ veřejnosti, že bezohledné chování, volné pobíhání psů či
zběsilá jízda motorek a čtyřkolek jsou v tomto období pro zvěř velmi nepříznivé.
Ohroženy jsou nejen dospělé matky, ale hlavně jejich bezbranná mláďata. Červen
je měsícem ,,MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY“ a proto je důležitý především klid v honitbě v tomto kritickém období.
Teď bych vás rád seznámil s pracovní náplní MS-Stará Ves.
V měsíci říjnu začíná a v měsíci dubnu končí pro všechny členy povinnost zimní8

ho přikrmování, které se provádí 1x týdně. Při větším množství sněhové pokrývky
,,jenom se tam dostat“ bývá celkem hrdinský čin obzvláště pro starší členy. Listopad, prosinec se konají lesní a polní hony na drobnou a škodnou zvěř.
V únoru pořádáme tradiční myslivecký ples s bohatou zvěřinovou a věcnou tombolou, která přiláká vždy velké množství návštěvníků, někdy doslova na hraně kapacity sálu.
Duben-květen-červen se opravují a budují krmné zařízení, posedy, kazatelny a
v neposlední řadě zajištění krmné základny-sena a jádra což je náročné na čas i
nemalé finanční prostředky.
Chceme se také zapojit do dění v naší obci a podílet se na pořádání akcí pro
veřejnost, především pro děti. V sobotu 13. července uspořádáme Myslivecký den
pro děti v areálu „Na Kopcách“. Rád bych Vás tímto všechny pozval na myslivecké
dobroty, dobré pití a doufám radostné zážitky pro naše nejmenší.
Říjen bude ve znamení pořádání memoriálu Františka Housky - lesní zkoušky
českých fousků.
Na závěr citát:
Není myslivcem ten, kdo zná jen lovit a není ochoten chovat, hájit, tvořit. Jen ten
radost měj z dobré myslivosti, kdo jí koná se ctí, komu příroda je srdcem, tužbou a
myslivost, čisté krásy družkou.
za MS Stará Ves Slaměník Roman

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH STARÁ VES
Podle některých vykladatelů Mayského kalendáře měl být rok 2012 poslední v
našem životě. My hasiči jsme však na některé pesimistické informace zvyklí, bereme je jako součást našeho života, ale současně věříme v budoucnost naší další
práce. Proroctvím o konci Světa jsme se nedali odradit. Již tradičně 2. února 2013
jsme pořádali hasičský ples, který se konal v hostinci Na Základně. K poslechu a
tanci nám hrála skupina ,,DUJETO“.
Další již tradiční akcí bylo „Vodění medvěda“ o masopustu 9. února 2013. Tímto
patří naše poděkování všem účastníkům akce, těm starším i mladším a hlavně našim věrným muzikantům.
10. března 2013 jsme opět zkusili obnovit mladé hasiče. Naše snažení mělo kladný ohlas a náš kolektiv je bohatší o třináct členů, 6 starších a 7 mladších hasičů.
Naši nejmladší mají za sebou i první závody, které se konali 5. května 2013 v
Henčlově, závodilo se ve Štafetě dvojic a Štafetě 4x60 m. Družstvo starších skončilo na pěkném 15. místě a družstvo mladších na ještě lepším 11. místě. Pevně
věříme, že nadšení našich nových členů přetrvá i nadále a soutěže, které máme
naplánované na další měsíce zvládnou „levou zadní“.
9

27. dubna 2013 jsme provedli v naší obci sběr starého železa.
V polovině května a to 18.5.2013, se náš tým mužů zúčastnil okrskového kola
v Beňově, kdy po prvním kole, štafetě 100 m s překážkami, skončili průběžně na
3.místě. Bohužel nám štěstí nadále nepřálo a v požárním útoku i celkově jsme skončili na 6. místě. Na prvním místě se umístilo družstvo z Dobrčic, které má asi momentálně nejlépe postavené družstvo mužů v našem okrsku. A velkou smůlou je, že
na okresní kolo, které se koná v Provodovicích (8.6.2013), nemá zájem postoupit a
to i družstva umístěné na druhém a třetím místě, potažmo i kolektivy umístěné na
čtvrtém až šestém místě. Je to pro náš okrsek malá ostuda, když nás nechce nikdo
reprezentovat na soutěžích, na kterých se sice nevyhrává, ale zkušenost a atmosféra
je prostě nenahraditelná!!!
19. května 2013 se uskutečnil výlet do hlavního města Prahy na České korunovační klenoty, kde ti nejodolnější z nás vystáli tříhodinovou frontu, aby klenoty
mohli vidět na vlastní oči.
V sobotu 1. června 2013 pořádal náš sbor v rámci Dětského dne zájezd do ZOO
Lešná ve Zlíně a v odpoledních hodinách posezení za hasičárnou.
Velitel SDH Tomáš Procházka
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FARNOST STARÁ VES
Vážení spoluobčané! I když tomu počasí letos dlouho nenasvědčovalo, blíží se
konec školního roku a léto by mělo propuknout ve své plné intenzitě. Lidé budou
více cestovat, navštěvovat různé památky, zúčastňovat se různých akcí, které teplejší období roku nabízí. I farnost ve Staré Vsi nabízí několik mimořádných akcí,
které mohou obohatit duchovní a kulturní život obce.
Koncem měsíce května, letos v neděli 26., se už tradičně konala pouť ke kapličce
u „studýnky“. Od kostela až ke kapličce jsme šli procesím za doprovodu dechové
hudby. U kapličky byla pak sloužena mše sv. za účasti poměrně hojného počtu věřících z naší farnosti, ale i z blízkého i vzdálenějšího okolí. I uprostřed chladného
a deštivého období nám počasí v ten den opravdu přálo. Tato pouť bývá dvakrát do
roka, podruhé v polovině září, kdy bývá zpravidla u kapličky pouze pobožnost k
Panně Marii, beze mše svaté.
Mezi těmito dvěma událostmi, v neděli blízko 15. srpna, kdy je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, bývají ve Staré Vsi hody. Tento rok je to 11. srpna. Protože
15. je uprostřed týdne, rozhodli jsme se rozdělit na dvě neděle hody ve Staré
Vsi a v Horní Moštěnici, kde je stejné zasvěcení kostela a kde jsem též duchovním
správcem. V neděli 11. srpna jste tedy zváni i na hodovou mši sv. ve staroveském
kostele, která bude v 9.00 hod.
Z hlediska církevního, ale i národního, je významný i jiný svátek o prázdninách.
Je slavnost našich věrozvěstů, sv. Cyrila a Metoděje. Oslava toho svátku 5. července – hlavně na Velehradě, ale i v naší farnosti – bude letos o to významnější, že si
připomínáme výročí 1150 let od jejich příchodu Velkou Moravu. Tito muži nejenže
přinesli Písmo svaté a bohoslužebné knihy v lidu srozumitelném staroslověnském
jazyce, které přispěly k šíření a prohloubení křesťanské víry. Ale samotným počinem překladu a předchozím vytvořením písma pro tento jazyk položili základ rozvoj vzdělání a kultury na našem území a přispěli ke zvýšení významu slovanského
lidu v rámci Evropy. „Dědictví otců zachovej nám, Pane!“ Spolu s těmito slovy
písně ke cti našich věrozvěstů si proto připomínejme jejich odkaz a každý, podle
svých možností, se podílejme na jeho uskutečňování.
Přeji všem pěkné prožívání všeho, co letošní léto i další období přinese.
P. Bedřich Horák, administrátor farnosti Stará Ves

DEN ZEMĚ VE STAROVESKÉ ŠKOLE
Den Země se každoročně oslavuje 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními oslavami jarní rovnodennosti, které vítaly příchod jara. V moderním pojetí
je to ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního
prostředí. Je slaven v celém světě od roku 1990.
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Oslavy Dne Země ve staroveské škole trvaly celý týden, a to v rámci projektového vyučování Doma je doma. V pondělí si žáci z materiálu školního i přineseného
z domova připravovali prezentace - četli, kreslili, vystřihovali, lepili, vyhledávali
informace v knihách i na internetu. V úterý zjišťovali „Kde pramení Rumza?“. Ve
čtvrtek byli motivováni heslem „Země není popelnice“, a tak uklízeli okolí studánky v lese Dubina a sbírali starý papír v Říkovicích a Staré Vsi. Za výtěžek budou
nakoupeny nové učebnice.
Pátek 26. 4. byl věnován poznávání obou obcí – Říkovic a Staré Vsi. Žáci všech
ročníků měli připravena pásma o historii svých vesnic, o významných rodácích a
stavbách, přírodních zajímavostech. Svá vyprávění doplňovali obrázky, fotografiemi i kresbami. Kronikářka Staré Vsi jim v krátké besedě vysvětlila jak vznikly
názvy některých polností v katastru obce, kde stávaly větrné mlýny, jak byli pokrokoví naši předkové, když budovali společný vodovod a kanalizaci. Pak si děti z
naklíčených semínek sázely malé stromečky, které si přesadí v blízkosti svých domovů. Odpolední vycházka Přestavlckým lesem zamířila k rybníku v Dobrčicích,
kde byly připraveny soutěže s ekologickými náměty.
Možná si řeknete: „A kdy se učili?“ Odpověď je snadná – celý týden byla škola hrou. Vždyť tento způsob výuky navrhoval a doporučoval J. A. Komenský ve
svých odborných knihách. Není trvalejší poznatek než ten, který získáme vlastním
hledáním a užíváním.
J.O.

MUZEUM ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY NAŠICH DĚDŮ
OTEVŘENÍ MUZEA V PRAVČICÍCH
V sobotu 25. května 2013 bylo v Pravčicích otevřeno Muzeum zemědělské techniky našich dědů. Milovníci historických strojů a pomůcek si přijdou na své. A
nejen oni. Dříve narození, pamětníci, si připomenou ne tak dávnou dobu svých
dětských let prožívaných na vesnici. A ti mladší se poučí o tom, jak náročná práce
v zemědělství vždy byla. K vidění jsou zde různá orací a secí zařízení, vyorávače
brambor (čerty), vozy, žebřiňáky, lopatáře a samovazy pro sklizeň obilí, mlátičky,
fukary, traktory, léty na močůvku či vodu, bryčky i sváteční kočáry. Mě nejvíce
zaujal stroj na vázání povřísel a pro domácnost pračky a mandl prádla.
Jedna místnost je vyhrazena šlechtitelské činnosti na Hané, kde významné místo
zaujímala Šlechtitelská stanice ve Staré Vsi. Jsou zde připomínány úspěchy pracovníků ŠS – nové odrůdy ječmenů a pšenic, bobu, pohanky, cibule, mečíků a
aster.
Muzeum vybudoval Josef Netopil ze Žalkovic se svými syny. J. Netopil sbíral
staré zemědělské stroje a pomůcky dlouhou dobu – několik desetiletí a zachránil je
tak před zničením.
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Zemědělská tradice rodu Netopilů sahá do daleké minulosti. První písemná zmínka o rodu Netopilů je z roku 1653. Do Žalkovic přišli v roce 1892, a to ze Staré Vsi.
V naší obci mají zázemí potřebné k zemědělské výrobě – stroje, sklady, čerpadlo
pohonných hmot, ale také pronajaté pozemky a sady švestek a hrušní.
Rodinná firma bratří Netopilů (Petr, Josef a Jiří) mají z hlediska zákona status
fyzické osoby, nejedná se tedy o společnost jako takovou. Každý ze tří bratrů vystupuje v podnikání pod svým občanským jménem. Počátek jejich společné činnosti
se datuje do r. 1992, kdy převzali hospodářství po svém otci. Ten v roce 1989 stál
za obnovou zemědělské tradice rodu Netopilů.
Firma je důležitým regionálním zemědělským podnikem. Hospodaří na plochách
od Hulína až po Rokytnici a Buk, u Valašského Meziříčí vlastní pole a louky, které
jsou využívány k chovu masného skotu.
Na obhospodařovaných pozemcích pěstují pšenici ozimou a jarní, ječmen jarní,
kukuřici na zrno, hořčici, mák, ozimou řepku. Úrodu z ovocných stromů – švestek,
hrušní, meruněk – zpracovávají ve vlastních zařízeních. V Pravčicích provozují
od roku 2010 moderní pálenici se špičkovou destilační kolonou Arnold Holstein.
Ze švestek vaří výborná povidla, a to tradiční technologií, bez přídavku cukru či
jiných látek. Firma za ně získala ocenění Regionální potravina (v rámci celé ČR),
Perla Zlínska a Haná produkt.
Zemědělská výroba má u nás dlouholetou tradici a velký ekonomický význam.
Píle, cílevědomost a snaha dosáhnout nejlepší výsledky jistě přinese rodinné firmě
bratří Netopilů další úspěchy.
J.O.

13

Dětský den v Říkovicích

Cvičení mladých hasičů v Troubkách

Cvičení mladých hasičů v Troubkách
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Dětský den ve Staré Vsi

Dětský den ve Staré Vsi

Konec školního roku v ZŠ Stará Ves
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PRAKTICKÉ ZÁSADY TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Co do kterého kontejneru odložit a co ne
PATŘÍ

PAPÍR

noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší
kusy, balicí papír, lepenka, kancelářský papír
Patří sem obaly označené těmito značkami:
PAP

PLASTY
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Patří sem obaly označené těmito značkami:
1

HDPE

2

LDPE

4

PP

5

PS

Patří sem obaly označené těmito značkami:
70

71

do kontejneru nepatří bakelit, guma, PVC,
linoleum, novodurové trubky, pneumatiky

6

bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné lahve,
zavařovací sklenice, výplně oken

GL

do kontejneru nepatří mokrý, mastný či jinak
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,
použité plenky a hygienické potřeby
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PET lahve, plastové nádoby a lahve, plastové
sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka
a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky,
čisté kelímky od jogurtů, výrobky z plastů
PET

SKLO
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Kam odložit objemné odpady, vysloužilé elektrospotřebiče a nebezpečné odpady?

NEPATŘÍ

do kontejneru nepatří zářivky, porcelán,
keramika, plexisklo, kovové uzávěry lahví,
autosklo, drátěné sklo, zrcadla, plné nebo
znečistěné lahve a nádoby

72

Kromě využitelných odpadů se ve Vaší domácnosti potřebujete
často zbavit i dalších odpadů. Staré elektrospotřebiče (např. televize, lednice, zářivky, rádia apod.) bezplatně odevzdejte na nejbližší sběrný dvůr nebo ve vybraných prodejnách nebo opravnách
elektro.
Objemné odpady (např. nábytek, koberce apod.) nebo nebezpečné odpady (např. plechovky se zbytky barev, laků, rozpouštědel,
olejů, chemikálií, postřiků, staré léky apod.) do popelnice nepatří!
Odevzdejte je na sběrný dvůr.

Několik praktických rad pro správné třídění:
• PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte!!!
Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.
• Kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin není nutné důkladně vymýt. Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu
dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Zbytek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování.
• Stejně tak není nutné důkladně vymýt plastové obaly od kosmetiky. Stačí když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony,
krémy vylijete. Dočištěny budou při dalším zpracování.
• Z časopisů a dokumentů není třeba odstranit kancelářské svorky.

JAK SE ODPADY ZPRACOVÁVAJÍ A VYUŽÍVAJÍ?
Třídění skla
Skleněné odpady ze zelených a bílých kontejnerů na sklo se nejprve
předtřiďují ručně, tak jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy
putují na speciální automatickou linku řízenou počítačem, kde je směs
pomocí soustavy drtičů a sít upravena na kvalitu požadovanou zpracovatelem. Při výrobě bílého skla se do pece nikdy nesmí dostat sklo barevné
ani žádná jiná nečistota, tj. kov, keramika, porcelán atd. Směs z barevného nebo čirého skla se odváží ke zpracování do skláren.

Recyklace skla
Upravená směs střepů z třídičky se přidává ve sklárnách do sklářského
kmene k výrobě nového skla. Ušetří se při tom jak energie, tak i množství primárních surovin, přičemž sklo se dá takto
recyklovat vlastně donekonečna. Nejčastěji se
takto vyrábějí opět skleněné lahve či jiné skleněné výrobky. Recyklací skla se v ČR zabývají sklárny v Dubí a v Kyjově (výroba skleněných obalů)
a v Krupce u Teplic (tepelné izolace ze skla).
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JAK SE ODPADY ZPRACOVÁVAJÍ A VYUŽÍVAJÍ?

Třídění papíru

Třídění plastů

Papírové odpady odložené do modrého kontejneru na papír jsou
z mnoha různých druhů papírů. Každý druh papíru se zpracovává
jinak. Proto se sběrový papír nejdříve dotřiďuje na dotřiďovací
lince. Na lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje, a pracovníci z něj vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj ale
musí vybírat i odpadky, které do kontejneru naházejí nezodpovědní
občané. Dotříděný papír se podle druhů lisuje do balíků a odváží ke
zpracování hlavně do papíren.

I plasty odhozené do žlutých kontejnerů na plasty se dotřiďují
na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů putujících na pásu se ručně vybírají PET lahve, fólie, pěnový polystyren a tvrdé plasty, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu
vyhazují i nečistoty, jež do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů
včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odvážejí ke zpracování do recyklačních provozů. Část PET lahví
z třídění se vyváží k recyklaci i do zahraničí, zejména do Číny.

Recyklace papíru

Recyklace plastů

Papír z třídění se v papírnách po předzpracování přidává do
směsi na výrobu nového papíru. Např. u novinového papíru
tvoří starý papír až 80 %. Papír je možné takto recyklovat asi
pětkrát až sedmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový
papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír
apod.

Z PET lahví se vyrábějí vlákna na výrobu tzv. zátěžových
koberců nebo výplň zimních bund a spacáků. Z fólií (sáčků
a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady.
Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů se vyrábějí např. odpadkové koše, zahradní nábytek
a kompostery nebo zatravňovací dlažba. Nejznámějšími zpracovateli plastů v ČR jsou Silon Planá nad Lužnicí a Transform Lázně
Bohdaneč.

Leták byl připraven v rámci celokrajské informační kampaně ke třídění odpadů.

17

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Vzhledem k opakujícímu se nepořádku okolo kontejnerů na tříděný odpad, především u zastávky na dolním konci obce, žádáme občany, aby dbali o řádné uložení
zejména PET lahví do kontejnerů. Velmi často se stává, že pytle a sáčky s plastovými lahvemi jsou pohozeny vedle kontejneru s horním plněním, přestože ostatní kontejnery nejsou naplněny. Mějme prosím na paměti, že tímto místem denně
procházíme nebo projíždíme, veřejné prostranství slouží nám všem a čistota ulic je
naší vizitkou.
PROSÍME NÁVŠTĚVNÍKY HŘBITOVA,
ABY DODRŽOVALI ZÁKAZ VODĚNÍ PSŮ NA POHŘEBIŠTĚ.
Na základě výzvy společnosti SITA, která provádí pro naši obec sběr komunálního
odpadu oznamujeme, že nádoba na komunální odpad nebude vyvezena z důvodu:
- žhavý popel v nádobě
- stavební suť, cihly, beton, zemina, kamenivo v odpadové nádobě
- kapaliny,látky žíravé výbušné, zápalné a jiné materiály ohrožující zdraví a nebo
bezpečnost lidí
- nelze vyprázdnit z důvodu nestandardní nádoby, nefunkční nádoba-nutná výměna
nádoby
- nelze vyprázdnit napěchovaný odpad, hrozí poškození nádoby
- nelze vyprázdnit- znemožněn přístup k odpadové nádobě- nutno zajistit volný přístup k nádobě

Obecní pálenice Stará Ves
Oznamujeme pěstitelům, že přijímá přihlášky na pálení.
Přihlášky lze získat přímo v pálenici, na obecním úřadě
nebo na www.obecstaraves.cz
Vyplněné přihlášky je možné podat vložením do schránky na vratech pálenice ve Staré Vsi č. p. 54. Od 27. 7.
2013 bude každé úterý a pátek v době od 16.00 do 18.00
hod. přítomen v pálenici zaměstnanec, který přihlášku
osobně převezme. Zájemce si může na místě dojednat
i termín pálení.
Kontakt: 723 934 462 p. Procházka
Pálenice nabízí
• tradiční osvědčenou technologii dvojité destilace;
• vakuové přečerpávání kvasů z přepravních nádob;
• dlouholetou tradici pálenice i obsluhujícího personálu, které garantují kvalitu vypáleného destilátu.
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ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
TEL: 581 222 014
PO 7.00 - 12.00
13.00 - 16.30
ST 7.00 - 12.00
13.00 - 16.30

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
SO 9.00 – 11. 00

OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY VE STARÉ VSI
PO 13.00 - 17.00
ÚT 8.00 - 10.30
ST 13.00 - 16.00
ČT 8.00 - 10.30
PÁ 13.00 - 16.00

PROVOZNÍ DOBA - RESTA LOVĚŠICE
Odpovědný vedoucí - Dalibor Kubík
Po
07:00 - 15:30 po 15:30 tel. 608 855 308
Út
07:00 - 15:30 po 15:30 tel. 608 855 308
St
07:00 - 15:30 po 15:30 tel. 608 855 308
Čt
07:00 - 15:30 po 15:30 tel. 608 855 308
Pá
07:00 - 15:30 po 15:30 tel. 608 855 308
Sobota tel. 608 855 308
Neděle tel. 608 855 308

DO STŘEDISKA PRO RECYKLACI ODPADU RESTA LOVĚŠICE
MŮŽETE ODVÉST STAVEBNÍ SUŤ, CIHLY A BETON.
Cena za odpad činí:
Beton
Cihla
Asfaltové směsi
Zemina a kamení

160,--Kč/m3
280,--Kč/m3
300,-- Kč/m3
280,-- Kč/m3

Více na www.resta-dakon.cz
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LEDEN:
Rušikvasová Vlastimila, Sklenářová Ludmila, Šiška Jaroslav, Dohnalová Jana,
Vybíralová Iva, Čierná Dagmar, Procházka Augustin.
ÚNOR:
Zemánková Lidmila, Zanášková Ludmila, Skácelíková Paulína, Říhová Albína,
Uhlíř Jan, Hejník Stanislav.
BŘEZEN:
Servusová Marie, Černošková Miroslava, Zanášková Marie, Popela Augustin,
Fišnarová Vlasta, Zanáška František, Onderka Josef, Machula Jan, Motáň Miroslav,
Skácelíková Věra, Vaculíková Božena.
DUBEN:
Rozsypalová Marie, Fišnar Karel.
KVĚTEN:
Kresničerová Božena, Macháňová Božena, Vítek Zdeněk, Dostálová Anna,
Horák Miloslav, Karabina Otakar, Mádr František, Horáková Jana.
ČERVEN:
Čierný Vladimír, Bajerová Marie, Rak Jindřich, Zdráhal Josef.

Narození:
Šulc Dominik, Koláček Antonín, Nožičková Karolína,
Lilli Anna Wágnerová.
Úmrtí:
Sehnulová Anna, Nevřiva Mojmír

SC STARÁ VES
si Vás dovoluje pozvat na

HODOVÉ OSLAVY
ve dnech 9.8. – 11.8.2013
v areálu ,,Na Kopcách“
Program hodových slavností bude upřesněn

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ!
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