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Vážení spoluobčané,
starý rok pomalu končí a my stojíme na prahu nového. Většina z nás si je vědoma
toho, co se mu v minulém roce podařilo a splnilo, mnozí z nás si vytyčí nové cíle
a přání a přijmou nová předsevzetí do nového roku. I my se ohlížíme a hodnotíme
rok letošní z pohledu, co se nám v letošním roce podařilo, co se v naší obci změnilo, s čím také spokojeni nejsme a co chceme udělat v roce příštím. Proto si přeji,
aby i v roce 2014 nadále pokračovala dobrá spolupráce mezi Vámi, obecním úřadem, ZŠ a MŠ a všemi spolky působícími v naší obci.
Dovolte mi, abych Vám všem popřála, aby nás v tomto předvánočním čase obklopovala pohoda, klid a rodinné štěstí. Usilujme o to, ať nejen o Vánocích pomine
zloba, závist, zášť a všechny lidské vlastnosti, kterými si navzájem znepříjemňujeme život. Snažme se ve svém okolí vytvářet atmosféru, ve které se žije v klidu,
míru a spokojenosti. Nechoďme daleko pro vlídné slovo a potěšme jím toho, kdo to
zrovna potřebuje. Nevíme, kdy ono vlídné slovo budeme sami potřebovat.
Příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2014 hodně štěstí a, zdraví a radosti
Jiřina Mádrová
starostka

PF

2014
Příjemné prožití svátků vánočních
hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti v novém roce
přeje Obecní úřad Stará Ves

ŘÁDKY ZE ZASTUPITELSTVA
V této části zpravodaje Vás informujeme o záležitostech, které  byly projednány
na zasedáních Zastupitelstva obce Stará Ves od posledního vydání zpravodaje, dále
jen ZO.
24. zasedání ZO konané dne 10. 7. 2013
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
- provedení Rozpočtového opatření č. 5/2013 ze dne 30. 6. 2013
- zřízení samostatného  bankovního účtu pro potřeby pálenice
- informaci o průběhu zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace - větev C2 a připomínky vlastníků sousedních pozemků k umístění výhyben, odvodnění komunikace-umístění vpustí, žlabů a chrániček přes komunikaci.
- informaci o průběhu zpracování projektové dokumentace na osvětlení komunikace větev C2
- informace  týkající se  prověření možnosti zřízení zpevněné plochy za účelem provozování zahrádky před pohostinstvím u zastávky. Dle vyjádření stavebního úřadu
se navržená stavba nachází v urbanizovaném území- z části v plochách DI - dopravní plochy a zařízení a z části v plochách ZV - veřejná zeleň a svým charakterem a rozsahem neodpovídá  specifikaci uvedené v regulačních podmínkách - stanovení přípustnosti funkcí  ( příloha č.1 - Územní plán sídelního útvaru Stará Ves).  
Dle stanoviska dopravního inženýra DI Přerov umístění zpevněné plochy za účelem provozování zahrádky také není vhodné.   
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo
- koupi nemovitostí – domu č. p. 54 na p. č. 165 a pozemků p. č. 165 – zastavěná plocha a nádvoří p. č. 166 – ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 167  – zahrada            
o výměře 805 m2 a p. č. 168 – zahrada, vše v obci Stará Ves a k. ú. Stará Ves            
u Přerova, zapsaných na listu vlastnictví č. 537, od Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Stará Ves
- prominutí úhrady nájemného za zařízení obecní pálenice za období 1. 7. 2012 –
30. 6. 2013 Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Stará Ves
25. zasedání ZO konané dne 17. 9. 2013
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
- provedení Rozpočtového opatření č. 6/2013 ze dne 31. 7. 2013 a č. 7/2013 ze dne
31. 8. 2013
- provedení kontroly kontrolního výboru dne 15. 7. 2013 a provedení kontroly finančního výboru dne 17. 7. 2013
- provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce Stará Ves za rok 2013, která byla
provedena dne 10. 9. 2013. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky

- žádost pana Schenka o možnost zřízení dočasného provizorního stání pro osobní
automobil na části pozemku p. č. 118 před nemovitostí č. p. 228
- provedení sběru velkoobjemového odpadu dne 27. - 29. 9. 2013 a provedení sběru
nebezpečného odpadu dne 5. 10. 2013
- uskutečnění závěrečného ústního jednání  pozemkových  úprav v k. ú. Stará Ves,
konané dne 12. 9. 2013 v sále OÚ Stará Ves
- informace o průběhu realizace „Rekonstrukce vozovky místních komunikací - větev
F“ a dále pak  připomínky podané formou žádosti manželů Vávrových
      
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo
- stanovení náhrad za zřizování věcných břemen omezující vlastnické právo obce
Stará Ves  
-  schválilo limit pokladní hotovosti pro pokladnu pálenice
-  pronájem pozemků  dle vyhlášeného záměru, který byl řádně vyvěšen na el. i
fyzické úřední desce od 26. 8. 2013 do 11. 9. 2013, sl. Petře Zakopalové, trvale
bytem Stará Ves 79, PSČ 750 02
26. zasedání ZO konané dne 26. 11. 2013
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
- provedení Rozpočtového opatření č. 8/2013 ze dne 30. 9. 2013 a č. 9/2013 ze dne
31. 10. 2013
- provedení kontroly kontrolního výboru dne 6. 10. 2013 a provedení kontroly
finančního výboru dne 5. 11. 2013
- zpracování projektu „ Mikroregion Moštěnka- nakládání s bioodpady“ na pořízení kompostérů pro domácnosti a štěpkovačů pro obce. Žádost o dotaci bude
podána prostřednictvím mikroregionu.
- informace o zaměstnávání pracovníků na základě dohody o vytvoření pracovní
příležitosti v rámci VPP s Úřadem práce v Přerově.
- stav vyřizování změny stavby před dokončením na komunikaci - větev C2. Řízení, které bylo přerušeno z důvodu doložení nového územního souhlasu a dalších
podkladů (vynětí ze ZPF, koordinované stanovisko MMPr…) bylo opět zahájeno
dne 5. 11. 2013. Po obdržení povolení bude zahájena příprava na výběr zhotovitele stavby.
- vyřizování povolení na rozšíření veřejného osvětlení- větev C2. Po projednání
umístění stožárů s vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí byla dne 22. 11. 2013 podána žádost o územní souhlas.
- potřebu aktualizace Metodického pokynu č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souvislosti se schválením technické novely zákona
o veřejných zakázkách.
- informaci o nákladech na sběr odpadů v obci Stará Ves. Poplatky za odpady pro
rok 2014 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2013 tj. 440,-- Kč / rok.

- kácení dřevin v obci, provedené na základě žádosti občanů. Stromy byly přestárlé,
smrky na točně byly napadeny kůrovcem.
- uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby na zajištění dopravní
obslužnosti na rok 2014 (úhrada prokazatelně ztráty vzniklé dopravci plněním
přepravních závazků). Pro rok 2014 je stanovena úhrada ve výši 88 200,-- Kč.  
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo
- pronájem pozemků 754/1 a 754/2 v k. ú. Stará Ves u Přerova panu Stanislavu
Vávrovi, bytem Stará Ves 161. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu od
1. 12. 2013 do 30. 9. 2014.  
- zařazení správního území obce Stará Ves do území působnosti  ISÚMAS - Partnerství Moštěnka o. p. s na období 2014-2020. Zařazením do území působnosti
ISÚ obci nevznikají žádné závazky vůči MAS.
- podání žádosti o dotaci v rámci grantového programu MK ČR VISK 3 na nákup
výpočetní techniky a programového vybavení, které povede k zahájení automatizace Obecní knihovny ve Staré Vsi, zpřístupnění knihovního fondu prostřednictvím on-line katalogu a připojení knihovního systému k regionálnímu systému
Městské knihovny v Přerově.
- složení dvou inventarizačních komisí, termín provedení inventarizace je 2. 1. 2014 17. 1. 2014.
- rozpočtové provizorium do schválení rozpočtu na rok 2014.

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
• 	 Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje základní školu 34 žáků.
• 	 V obcích Stará Ves a Říkovice proběhl sběr papíru.
• 	 Začátkem října jsme prožili 5 krásných a zároveň naučných dnů na škole
v přírodě na Sluňákově (ekologické centrum Olomouckého kraje)
• 	 V říjnu proběhl pro žáky naší školy kurz dopravní výchovy (Atlas Přerov) a
velmi zajímavá beseda v Okresní knihovně Přerov.
• 	 17. října začalo pracovat 7 hojně navštěvovaných kroužků – kroužek taneční, keramický, informatiky, hry na flétnu, kytaru a klávesy a cvičení dětí.
• 	 I letos se tradiční drakiáda vydařila. Kromě pouštění draků měly děti možnost pracovat ve 3 „dílnách“ – pekly jablka v županu, dlabaly dýně a připravovaly s dopomocí rodičů dobrůtky na téma Čím pohostím své kamarády.
Děkujeme všem, kteří se do této dílny zapojili.
• 	 Páteční hodiny před plaváním jsme věnovali velmi zdařilým akcím – lesní
pedagogika, beseda s policií ČR, etická výchova, návštěva u hasičů v Přerově (zde jsme zažili i ostrý poplach), projekt Jablíčkový den, Zdravá pětka …

• 	 17. října jsme v říkovském parku uspávali vílu.
Děkujeme p. Hejníkovi za velmi poutavou besedu pro žáky naší školy o životě
zvěře na podzim.

P ř i p r a v u j e m e:
Advent a vánoce v Arcibiskupském paláci Olomouc
úterý 10.12.2013, cena pro veřejnost 100,- Kč
HLASTE SE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 581 222 119

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH
Muži
13.7.2013 – V tento den   jsme se zúčastnili aplikačního cvičení v Přestavlkách,
které se konalo k jejich 85. založení sboru. V červenci jsme jeli na závody do
Karlovic, kde se konala soutěž O Pohár Červeného kohouta, vybojovali jsme 2
místo. Na těchto závodech bylo i družstvo ze zahraničí.
31.8.2013 – Na konec prázdnin si náš sbor připravil pro místní děti a jejich rodiče
malé překvapení tzv. Hon za pokladem. Za pokladem se vydalo cca 30 dětí, které
museli k najití pokladu splnit různé úkoly např. střelbu ze vzduchovky, uhádnout
hádanky či zvuky zvířat, smotat hadici a jiné. Po obejití všech stanovišť si děti
našli pomocí nápověd poklad a dostali diplomy. Následně se opékali špekáčky a
s těmi nejodvážnějšími jsme se přesunuly na OÚ, kde již byl připraven dataprojektor s pohádkami na dobrou noc. Jsme rádi, že tato akce sklidila velký úspěch,
a když bude zájem určitě ji v příštím roce zopakujeme.
7.9.2013 – V Horní Moštěnici se konala noční soutěž Memorial Františka Vrány, na
který jsme se vydali a dobré absolvování požárního útoku naše družstvo zařadilo
na 4 místo z 12 jednotek.
Mladí hasiči
11.8.2013 – první akce v letních měsících byla ukázka požárního útoku a na
místních hodech, kde se spolu s naším
sborem předvedlo i SDH Moštěnice.
Děti byly rádi za domácí prostředí, a že
mohly předvést prarodičům, co už umí
a přiblížit jim alespoň z části jak to na  
21.9.2013 – tuto zářijovou sobotu jsme
se vydali do Bochoře na noční závo-

dy o tzv. Bochořskou Sovu, kde se
závodilo v požárním útoku. Nástup
družstev byl v 19:00. Celkem bylo
110 družstev, z toho bylo v kategorii mladších žáků 45 družstev a
v kategorii starších žáků 66 družstev. Naše družstvo, soutěžilo
za kategorii starší žáci, se startovním číslem 60 a na start se dostalo
v půl 1 ráno, ale bohužel se nám
útok nezdařil a nebyli jsme kvalifikováni, i tak jsme odjížděli se vztyčenou hlavou, protože není hlavní
vyhrát, ale zúčastnit se.
5.10.2013 – tento den nás čekalo I. kolo závodu požárnické všestrannosti   mladých hasičů a dorostu, které se konalo ve Vysoké na Hranicku. Na tento závod
jsme jeli již se dvěma družstvy, mladší a starší žáci.
Disciplíny, které musely
děti splnit, byly následující: střelba ze vzduchovky,
překonání překážky po vodorovném laně, základy topografie, uzlování, požární
ochrana a první pomoc.
Hlídka mladšího družstva:
Kateřina a Karolína Bolfovi,
Adéla Ilgnerová, Martin
Uhlíř, Robert Šiška šli na
start s číslem 23 a trať měřící 2 km zvládli za  26 minut s celkovým počtem trestných bodů 14. Jejich výkon
byl velmi překvapující a s umístěním na 4 místě z 25 družstev opravdu nikdo
nepočítal. Hlídka staršího družstva: Nikol Ilgnerová, Simona Popelová, Matěj
Nevřiva,  Zdeněk Mlčák, Jakub Bolf šli na start s číslem 24 a trať měřící 3 km
zvládli za 30 minut s celkovým počtem trestných bodu 35. I starší družstvo se
velmi snažilo, ale konkurence byla silnější. Jejich umístění bylo na 23. místě
z 28  družstev.
Velitel SDH Stará Ves
Tomáš Procházka

PODZIM V SC STARÁ VES
Tak zde máme konec podzimní části ročníku 2013-2014. Jsme na výborném
prvním místě s 34 body před 1. FC Viktorie Přerov C. Ti, kteří chodí na fotbal,
ví, jak složité je udržet výkonnost po celou dobu sezóny, proto doufám, že se nám
podaří obhájit první místo a tím se pokusit o postup do OP.
Střelecky se velmi dařilo Patriku Horákovi s 12 góly a Zdeňovi  Hilbertovi s 8
góly. Co je však asi nejpodstatnější, že se vytvořila výborná parta kolem hrajícího
trenéra Rudolfa Šrámka, který pro staroveský fotbal dělá maximum.   Jak víme,
když se daří, tak jde všechno o něco snadněji. Proto nesmíme usnout na vavřínech
a pracovat ještě o něco více, protože druhá polovina soutěže bude ještě o něco těžší.
Vše vypadá zatím růžově, ale musíme hlavně udržet mladost a dravost týmu.  
Proto musím pozvednout výkony „mlaďochů“.  Vypadá to , že se pomalu – ale  za to
jistě - P. Horák, ,M. Lojda, M. Bojko, T. Zapletalík a L. Vaculík - zabydlují v kádru. Což je to, proč to děláme. My „starší“ máme sice určité výhrady např. k jejich
docházce na trénink, ale protože jsme nebyli jiní, tak to vždy uzavřeme slovy, že to
k mládí tak trochu patří.
Do kádru se výborně zapojil i Martin Michálek, který přišel na hostování z klubu Horní Moštěnice. A protože sám říká, že je vlastně starovešťák, tak doufám, že
se jeho hostování změní v přestup do SC Stará Ves.
Fotbalistům se začalo dařit na hřišti, ale organizace okolo funguje na výbornou
už delší dobu, takže opět velmi děkuji vedoucímu mužstva I.  Bártovi, komentátorovi jednotlivých utkání M. Netopilovi, pomeznímu L. Kovářovi, pořadatelům
F. Říhoškovi, M. Chodníčkovi, T. Frančiakovi, P. Šulcovi   v neposlední řadě
M. a G. Heryanovým. Nakonec musím poděkovat všem za pořádání tradičních

hodových oslav, které se letos nesly v duchu rozloučení s přerovskou základnou
vrtulníkového letectva a velkou atrakcí bylo přistání vrtulníku  Mi 171Š.Tato akce
stála velké usílí, ale nakonec dopadla skvěle. Přestože byly letošní hody v režii fotbalistů, chci poděkovat i ostatním staroveským spolkům za pomoc s programem,
protože sobotní vystoupení myslivců v čele s předsedou L. Skácelíkem a nedělní
vystoupení  SDH pod vedením Tomáše Procházky a jeho dcery Pavlíny přilákalo
na hřiště spoustu návštěvníků.  Takže pevně doufám, že akce, které pořádá kterýkoliv staroveský spolek se setká s co největší odezvou, protože všechna setkání stojí
spoustu času, práce a hlavní odměnou pro všechny pořadatele je co největší účast.
Nakonec chci důrazně poprosit všechny návštěvníky areálu „Na Kopcách“, aby
areál - a především hřiště - využívali v zimním období co nejméně.
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,
pořadatelů a místního obecního úřadu trvá i v příštím roce.
Radek Heryan

KLUB DůCHODCŮ
Pro druhou polovinu roku připravil výbor Klubu důchodců pro své členy několik
akcí.
V srpnu jsme se sešli na „předhodovém besedování“ v hostinci „Na Základně“.
V dobré náladě jsme si pochutnali na výborném kabanosu z udírny, mnozí si pak
ještě smlsli na velkém zmrzlinovém poháru s dobrou kávou.
V září jsme obdivovali létající draky při drakiádě „Na Kopcách“, kterou připravila
staroveská škola. Při drakiádě jsme si mohli pochutnávat na dobrotách, které připravily děti i jejich rodiče v rámci akce nazvané „Čím vás pohostím?“
V září jsme jeli na velmi zajímavý zájezd, na prohlídku přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Toto technické dílo v roce 2005 zařadilo mezi 7 největších
divů České republiky, mezi nejvýznamnější české památky jako jsou třeba hrad
Karlštejn nebo zámek Hluboká.  
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně byla společností ČEZ vybudovaná v
Hrubém Jeseníku u obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk, uvnitř Chráněné
krajinné oblasti Jeseníky.
Po zvážení velkého množství lokalit byla výstavba v masivu Mravenečníku zahájena v roce 1978. Na počátku osmdesátých let však vláda rozhodla o útlumu stavby a nebylo jasné, zda bude elektrárna vůbec dokončena. Roku 1985 byl projekt
elektrárny modernizován. O dokončení elektrárny bylo rozhodnuto až v r.1989,  
elektrárna byla do ostrého provozu uvedena až 20. 6. 1996.
Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu u nás. Hlavním úkolem elektrárny je
zabezpečit stabilitu elektrizační soustavy, pro kterou je nezbytná rovnováha mezi
aktuální spotřebou a výkonem dodávaným energetickými zdroji. Několikrát denně

tak přechází z čerpadlového do turbínového režimu a naopak. Vlivem nástupu větrných a slunečních elektráren se výrazně zvýšila nestabilita systému. Proto v poslední době elektrárna přechází do čerpadlového režimu i během dne, zatímco dříve
přecházela do tohoto režimu nejčastěji pouze v noci.  Vodní nádrže mají výškový
rozdíl 510,7m. Horní nádrž se nachází na vrcholu hory Dlouhé Stráně v nadmořské
výšce 1350 m  a má provozní objem 2 580 000m³ a zabírá plochu 15,4ha, s největší hloubkou 26 m. Dolní nádrž leží na říčce Divoká Desná v nadmořské výšce
824,7 m a má celkový objem 3 405 000m³ a plochu 16,3 ha. Při plném načerpání
horní nádrže stoupne její hladina o 21,5 m a hladina dolní nádrže klesne o 22,2 m.
Vedle horní nádrže stojí malá mohyla, která uchovává původní výšku vrcholu hory,
která byla jinak seříznuta asi o tři metry. Jelikož se areál elektrárny nachází uvnitř
chráněné krajinné oblasti je z ekologických důvodů celý strojní provoz umístěn v
podzemí.
Po příjezdu do elektrárny jsme nejdříve shlédli film o budování celého díla, jeho
provozu a technických podmínkách. Pak jsme prošli tunelem do vybudované jeskyně, abychom si prohlédli strojovnu. Autobus nás poté odvezl kolem dolní nádrže
k té horní. Kromě procházky kolem nádrže jsme obdivovali panoráma Jeseníků,
protože bylo krásné počasí a byla velmi dobrá viditelnost na blízké i daleké hory.
Všichni účastníci se vraceli domů s bohatými dojmy z prohlídky významného technického díla.
V závěru roku se členové Klubu důchodců sejdou již tradičně na „Mikulášském
besedování“ v hostinci „Na Základně“.
Za přípravu všech akcí patří poděkování členkám výboru Klubu důchodců a také
Obecnímu úřadu za finanční podporu. A co nás čeká v příštím roce? Určitě se domluvíme na výroční schůzi počátkem příštího roku.
Jménem členů Klubu důchodců přejeme všem našim spoluobčanům klidné vánoce,
pevné zdraví, hodně štěstí a radosti v přicházejícím roce.
J. Odstrčilová

ČINNOST MYSLIVECKÉHO SPOLKU V LETNÍM
A PODZIMNÍM OBDOBÍ
Základní činností myslivců během celého roku je péče o honitbu a zvěř a zvířata
v ní žijící. V letním období je to zejména ochrana mladé zvěře při senoseči a sklizni
pícnin. Jedná se především o vyhledávání hnízd, mláďat zvěře, vyhánění a zneklidňování dospívající a dospělé zvěře na ohrožených plochách pomocí loveckých psů,
zejména ohařů.
Před začátkem zimního přikrmování a začátkem odlovu spárkaté zvěře jsme opravili myslivecké – krmné a lovecké zařízení. Za tímto účelem nakupujeme řezivo,
hřebíky, nátěr, krytinu a další potřebný materiál. Letní období je dobou zajišťování

krmiva pro přikrmování zvěře v době nouze. Během žní rozvážíme do zásypů plevy
dle starého mysliveckého zákona: „Poslední klas z pole je prvním klasem do zásypu.“
Usušili jsme 30q vojtěškového sena, nakoupili jsme 7q podzimní směsi pro spárkatou zvěř, 10q ječmene, 10q ovsa. Uskladnili jsme 30q krmné řepy, stejné množství
jsme vyvezli i s chrástem do honitby. Samozřejmostí je dostatek soli ve slaniscích
po celý rok. Výše uvedené množství krmiva je navezeno v zásobnících krmiva
po honitbě. Jsme připravení dle potřeby další krmivo nakoupit. Vlastní přikrmování začalo s příchodem podzimu (1. října) a bude probíhat až do konce dubna.
V polovině května začal lov srnců, plán se podařil splnit. Od poloviny srpna začal
lov dančí zvěře a od září lov srnčí holé zvěře. V letošním roce byl uloven nejsilnější
daněk v historii lovu této zvěře v naší honitbě. Celoročně lovíme divočáky a lišky.
Usilujeme o plnění plánu lovu, aby nedocházelo ke vzniku škod na lesních porostech a polních plodinách. V listopadu a prosinci pořádáme společné lovy na zajíce
a bažanty pravidelně zakončené poslední lečí. Je smutné a zarážející, že dle statistik
vyplývá, že více zvěře drobné a srnčí zahyne na silnicích, než uloví myslivci.
Nedílnou a celoroční činností myslivce je i péče o lovecké psy. Se psy přichází
spoustu starostí, ale také radostí. Staré myslivecké pravidlo říká, že: „Myslivec bez
psa je jen poloviční myslivec.“ Naši členové drží osm ohařů a tři jezevčíky a jednoho velšteriéra. Máme pět mladých ohařů, kteří budou v příštím roce skládat zkoušky z lovecké upotřebitelnosti. Nevěnujeme se ale pouze myslivosti jako takové.
O prázdninách jsme uspořádali myslivecký dětský den, dvě tříčlenná družstva se
zúčastnila Mikroregionálních střeleb v Domaželicích. V září jsme se spolupodíleli
na pořádání Memoriálu Františka Housky – soutěže loveckých psů.
Někteří naši členové oslavili svá životní jubilea. Jednalo se o pana Čadu z Přestavlk, pana Petrů ze Staré Vsi, pana Skácela z Přestavlk a zejména o pana Zubíka
z Přestavlk, který oslavil krásných 80 let. Všem děkujeme za celoživotní práci
pro myslivost a přejeme pevné zdraví a mnoho krásných mysliveckých zážitků
do dalších let.
Dne 28. února 2014 budeme pořádat tradiční myslivecký ples v kulturním domě
OÚ v Přestavlkách. Zveme příznivce myslivosti na dobrou zábavu, bohatou tombolu a myslivecké speciality.
Na závěr bychom chtěli poprosit občany a návštěvníky honitby, aby se ohleduplně
chovali k přírodě, zvěři a dalším živočichům. Aby je nezneklidňovali a nerušili jízdou na kole, koních, motorkách, čtyřkolkách, běžkách, jízdou mimo veřejné cesty
a nenechávali volně pobíhat psy po honitbě. Děkujeme.
Děkujeme obecním úřadům a přátelům myslivosti za podporu při naší činnosti.
Přejeme všem občanům příjemné prožití svátků Vánočních a hodně zdraví a úspěchů v Novém roce.
Myslivosti zdar!						
Myslivci
Myslivecký spolek Stará Ves

¨55. MEMORIÁL FRANTIŠKA HOUSKY 13. – 15. ZÁŘÍ 2013

Mezinárodní všestranná soutěž hrubosrstých ohařů o titul „Všestranný vítěz
Českých fousků v r. 2013“.
V letošním roce byl pořádáním soutěže pověřen Okresní myslivecký spolek Přerov
společně se Severomoravskou pobočkou Klubu chovatelů českých fousků. Centrum memoriálu bylo v Kokorách, kde proběhly i polní a vodní práce. Lesní práce
konaly v Honitbě Stará Ves – Přestavlky – Dobrčice. Memoriál byl organizačně připravován s dvouletým předstihem (zajištění sponzorů, financí, propagace...) Vlastní příprava v honitbách vyvrcholila asi dva týdny před konáním memoriálu. V naší
honitbě to bylo zejména jednání s vlastníky honebních pozemků a lesa, obecními
úřady, vyznačení tratí a prostoru pro konání soutěží, proškolení vedoucích disciplín
a závodčích a samozřejmě i příprava zázemí u zelené chatky – občerstvení – jídla a pití pro soutěžící, rozhodčí a příznivce kynologie a myslivosti. V předvečer
zahájení memoriálu se všichni účastníci (vůdci psů se svými svěřenci, rozhodčí a
pořadatelé) sešli v motorestu v Kokorách, kde byla přejímka psů (veterinární prohlídka, kontrola rodokmenů, přihlášek), focení na diplomy, představení rozhodčích, losování startovních čísel a organizace soutěže. K prezenci se dostavilo 20
psů, 19 českých fousků a jeden německý drátosrstý ohař. Pět účastníků přijelo ze
Slovenska. K posuzování třiceti disciplín v poli, na vodě a v lese bylo připraveno
16 rozhodčích, z toho jeden ze Slovenska. V sobotu proběhlo slavnostní zahájení
memoriálu před mysliveckou chatou v Kokorách. Soutěž zahájil předseda OMS
Přerov a ředitel soutěže Ing. Stanislav Hejník a předseda Klubu chovatelů českých
fousků Ing. Tomáš Morbitzer. Z organizací seznámil správce Aleš Suchánek a vrchní rozhodčí Miloslav Kročák. Následně se účastníci rozjeli k plnění disciplín
do honiteb. Po příjezdu do lesa proběhl opět krátký nástup, představení vůdců a
psů, rozhodčích, vedoucích disciplín a závodčích. Pak začaly vlastní práce. Všichni
startující a korona se přesunuli na ohrádku (pes musí přinést vhozenou lišku z ohrádky
s překonáním příkopu). Po absolvování ohrádky se soutěžící a rozhodčí rozdělili na tři skupiny disciplín, na
kterých se postupně prostřídali.
Barvy – zde se hodnotí šoulačka
s odložením, dále stopa spárkaté
zvěře a vodění na řemeni. Vlečky – stopa s vlečenou liškou a s
vlečeným zajícem. Drobné disciplíny – dohledávka pohozené lišky, slídění (prohledávání lesního
porostu před vůdcem) a vyhánění
zvěře z houštin na vůdce. Na závěr se zkoušela disciplína klid na

stanovišti – vůdci se psy se rozestaví jako na honě, honci hlasitě prohánějí leč
a vůdci imitují střelbu na zvěř, přičemž psi musí zůstat zcela klidní. Lesní práci
dokončilo osm psů. V neděli se opět uskutečnilo zahájení v Kokorách a následně
v lese. Psi, kteří v sobotu absolvovali polní a vodní práce, přijeli plnit disciplíny do lesa. Bylo jich pouze sedm. Sled disciplín byl jako v sobotu. Tentokrát však
všichni psi uspěli. V centru probíhalo sumarizování výsledků, vypisování diplomů
a soudcovských tabulek, výkazů o zkouškách. V podvečeních hodinách se vyhlašovaly výsledky. K memoriálu nastoupilo 20 psů a dokončilo 11 psů. 4 psi v první
ceně, 6 psů v druhé ceně a jeden ve třetí. Vítězem se stal César z Lubiechowa,
vůdce Ing. Jaroslav Novotný z Benešova, získal 486 bodů, CACT (český šampion
práce) a cenu za nejlepší pole. Pro vítěze a všechny, kteří dokončili, byly připraveny hodnotné ceny. Na oba dva dny soutěže myslivci připravili bohaté občerstvení
v podobě zvěřinových jídel a dobrého pití. Byli jsme potěšeni, že mnoho občanů i za nepříznivého počasí našlo cestu do lesa ochutnat myslivecké speciality
a zajímali se o práci loveckých psů.
Děkujeme všem členům Mysliveckého spolku Stará Ves za perfektní přípravu a bezchybnou organizaci memoriálu! Práce našich myslivců byla hodnocena
rozhodčími, členy klubu chovatelů českého fouska a funkcionáři Okresního mysliveckého spolku Přerov jako vynikající.
Děkujeme obecním úřadům za propůjčení lesní chatky, materiálu, upomínkové předměty a podporu memoriálu a myslivosti!
Myslivosti a lovecké kynologii zdar!

MYSLIVECKÝ SPOLEK STARÁ VES
Dne 13. 7. 2013 jsme pořádali Myslivecký den v areálu „Na kopcách“. Byla to naše
první akce po delší době, která se konala hlavně pro děti.  K našemu velkému údivu
jsme byli mile překvapeni, kolik rodičů s dětmi na Myslivecký den přišlo. Pro děti
bylo připraveno spoustu různých dovednostních her, dále střelba ze vzduchovky
a skákací hrad. Určitě pro děti byla zajímavá bohatá tombola a většina dětí snad
i něco vyhrálo. Členové našeho spolku připravili ukázky práce loveckých
psů. Večer nám roztančil taneční parket DJ „Chodňa“. Počasí bylo nádherné a Myslivecký den hodnotíme jako
velice úspěšný a těšíme se na další podobné akce.
Chtěl bych poděkovat všem členům
Mysliveckého spolku, kteří se na organizaci podíleli. Samozřejmě také
starostce Jiřině Mádrové, Radku

Heryanovi, Milanovi Chodníčkovi za to, jak nám se vším vyšli vstříc.
Začíná nám zima a povinností každého myslivce je přikrmování zvěře. Chodíme
krmit 1x týdně (seno, ječmen, oves, podzimní směs) při větší sněhové pokrývce i
2x týdně.
V listopadu pořádáme polní hon, v prosinci lesní hon a v únoru pořádáme tradiční
myslivecký ples, na který zveme všechny občany. Hlavně na myslivecké speciality,
bohatou tombolu a pro všechny snad dobrou zábavu.
Na závěr bych rád popřál hezké svátky, hodně štěstí a zdraví do nového roku 2014.
za MS Stará Ves Roman Slaměník

DRAZÍ PŘÁTELÉ,
utíká to rychle, opět se blíží vánoce. Vlastní dobou příprav na tyto svátky je advent,
když nepočítáme nákupy v obchodních centrech vánočně vyzdobených už někdy
od října i dříve. Je dobré, když se lidé v adventu dokáží ztišit, když si udělají čas
na koncert, na pomoc, třeba i finanční, lidem v nouzi. Právě to je ideální způsob
přípravy na oslavu narození Spasitele Ježíše Krista. Advent je dobou očekávání
všeobecně, doba touhy po lepší budoucnosti. Očekáváme i nové politické uspořádání po předčasných volbách. Spíše jsme ovšem v tomto ohledu skeptičtí než
optimističtí. Jak to zase bude, co zase nového na nás vymyslí?! Díváme se na naši
politickou reprezentaci většinou skrz prsty, protože v nich vidíme často jen ty, kteří
si chtějí nahrabat pro sebe a na jiných jim nezáleží. Ale neodráží právě oni celkový
stav společnosti, tedy i každého z nás? Pokud chceme změnit k lepšímu tento stav,
neměli bychom čekat, jak se „ti nahoře“ zachovají, jaký přehmat zase udělají, ale
každý z nás by měl přispět k povznesení naší společnosti. Třeba maličko, třeba to
bude jako kapka v moři, ale není moře složeno právě z mnoha kapek? Ať tedy toto
období prožijeme tak, abychom přispěli k tomu, aby se lidem žilo o něco lépe.
Přeji Vám i sobě, abychom prožili letošních vánoce zase o něco lépe a hlavně abychom měli radost z toho, že jsme k této lepší situaci nás samých, ale i druhých lidí
také dokázali nějak přispět nějakým pěkným skutkem. Přeji Vám radostné a pokojné vánoční svátky a dobrý a úspěšný následující rok 2014.
Ve vánočním období, ale nejen tehdy, jste zváni na bohoslužby v kostele, které
se konají v těchto časech:
24. 12. : „půlnoční“ 21.00 hod. (od 20.30 hod. zpívání koled)
25. 12. : 9.00 hod.
26. 12. : 9.00 hod. – Přestavlky, zámecká kaple
29. 12. : 9.00 hod.
31. 12. : 15.30 hod.
1 .1. : 9.00 hod.
P. Bedřich Horák, administrátor farnosti Stará Ves.

CO ZNAMENÁ ZIMNÍ ÚKLID?
Jak všichni víme, blíží se zimní období, které zasáhne všechny občany Staré Vsi.  
Proto bych se chtěl v následujících řádcích zamyslet se nad otázkou úklidu a využívání komunikací. Stále častěji totiž kolem sebe poslouchám, jak všechno děláme špatně, jak by všichni uklízeli sníh jinak, protože někteří pracovníci obce
potažmo i my vůbec sníh uklízet neumíme a potřebujeme od ostatních poradit.
Snad nikdy za celou dobu, co bydlím ve Staré Vsi, jsem nevolal na obecní úřad a
nezatěžoval nesmyslnými dotazy, protože si myslím, že co si mohu vyřešit sám,
nepotřebuju řešit s ostatními, takže když mi v zimě nevyvezli popelnici, nebylo
to proto, že by na mě popeláři schválně zapomněli, ale bylo to proto, že obsah
popelnice v zimě zamrzl. A i kdybych tuto informaci sdělil po telefonu na OÚ,
těžko by mi starostka obce i přes sebevětší ochotu pomohla. Možná někteří z vás
po přečtení následujících řádků pronesou nahlas, že jste nás do zastupitelstva volili
právě proto, abychom za vás řešili veškeré problémy, ale spousta věcí jde vyřešit
bez rozčilování se. Stačí se zamyslet, a hlavně domluvit se mezi sebou. Takže vám
uvedu pár konkrétních příkladů, které trápí mě. A přestože jsme je několikrát řešili,
vždy ztroskotali na neochotě ustoupit a obci pomoci.
Příklad č. 1 Hlavní cesta návsí kolem obecního úřadu až po rozcestí. Po odbočení
z hlavní silnice se musíme vyhnout snad 10-15 stojícím autům. Už několikrát se
řešilo, aby alespoň v době zimní údržby lidé auta umístili do svých vjezdů. Nejde
jen o úklid, ale i bezpečnost samotných řidičů a chodců.
Příklad č. 2 Stání aut od bývalé zastávky až po bydlení u Kovářů, kde někteří stojí
na obou stranách silnice. Vyhnutí se osobním autem natož traktorem s radlicí je
někdy nadlidský úkol.
Příklad č. 3 Úklid celé zrekonstruované návsi je velmi složité z důvodu stojících
aut. Pokud jsem zapomněl na někoho dalšího, kdo znemožňuje zimní úklid, tak se
omlouvám. Chci všem připomenout, že udržovat v zimě silnice je mnohdy problematické kvůli samotnému počasí, ale bojovat ještě se stojícími auty je pak úkol
mnohdy nadlidský. Protože ten, kdo sedí v traktoru a odhrnuje sníh, často bojuje
s otázkou, jestli zprůjezdnit silnici i za cenu toho, že nahrne sníh na stojící auto,
nebo nechat silnici neprůjezdnou… Samozřejmě už opět slyším hlasy, že když to
neumí, ať za volant traktoru nesedá.  Ale radlice překážející auto prostě nepřeskočí.
A opět poukazuji na slovo tolerance, pochopení a trocha inteligence. Přestaňme
s žabomyšími válkami, kdo kde dřív stál, co je čí pozemek, kdo za co může, kdo
co za mě vyřeší.  A už vůbec nemysleme na to, že vytočení čísla obecního úřadu za
nás vyřeší lidskou hloupost a netoleranci. Asi se některým z Vás můj příspěvek nebude líbit, ale sami si v koutku duše přiznejme, že by někdy stačilo jen trochu více
tolerance, pochopení a dobré vůle.    Pokud jsem se někoho dotkl, tak se omlouvám,
ale je potřeba si některé nepopulární věci říct oficiálně a ne jen v hospodě u piva.                                                                                            
Je mi jasné, že následující řádky mohou vzbudit vlnu nevole, ale jsem na to připra-

ven. Takže pokud máte k následujícímu tématu připomínku, originální řešení nebo
výtku, neváhejte a klidně se na obci zastavte, nebo mi nechte vzkaz a já se s vámi
rád o vaše myšlenky podělím, protože jako člověk, kterého jste volili do zastupitelstva, se nezbavuju odpovědnosti řešit úkoly. A celoplošná média jako Přerovsko
berte jako krajní řešení, protože konkrétní problémy se mají řešit s konkrétními
lidmi, jedině tak se může něco vyřešit.
Radek Heryan –místostarosta obce

VÝROČÍ V ROCE 2013
Přiblížil se závěr roku 2013, tedy roku končícího číslicí 3. Staroveským občanům
bych ráda připomněla tři skutečnosti, které souvisejí s rokem končícím také trojkou. V roce 1923 bylo ve Staré Vsi ustaveno jedno z pracovišť Zemského ústavu
pro zušlechťování rostlin, a to na bývalých arcibiskupských pozemcích. V počátcích bylo šlechtění zaměřeno na využívání a zlepšování krajových odrůd, zjišťování a ověřování jejich hospodářsky cenných vlastností. Postupně pak bylo stále více
zaváděno generativní křížení a využívání genetických vlastností a jejich kombinačních schopností. Zemský ústav a jeho pracoviště zajišťovaly nejen šlechtitelskou a
výzkumnou problematiku, ale byly i centrem zemědělského pokroku.
Na počátku činnosti se stanice zabývala téměř celým sortimentem zemědělských
plodin. V roce 1935 byly ve šlechtění: obiloviny (ječmen, pšenice, žito, oves, proso, kukuřice), luskoviny (bob, čočka, lupina, vikev), pícniny (12 druhů trav, vojtěška, jetel), olejniny (mák, hořčice bílá, sója), zeleniny (salát, hrách, cibule, rajčata, okurky, fazol, petržel, kapusta), květiny (jiřiny, mečíky, tulipány
aj.). Ve své náplni měla také šlechtění brambor a chmele, z ovoce peckoviny,
jádroviny a bobuloviny. Pro volbu Přerovska jako centra šlechtění na Moravě rozhodovala nejen jeho příznivá poloha ve středu Moravy a již získané zkušenosti a
znalosti ve šlechtění, ale hlavně příznivá geografická poloha a také výhodné půdní
i klimatické podmínky. Rozmanitost půdní základny, která je tvořena jak hlubokými úrodnými půdami rovinného hanáckého typu, tak i půdami typu náhorního,
přecházejícího až do chudých degradovaných jílů, umožňovalo pěstování širokého
sortimentu hlavních plodin. Zeměpisná poloha vzhledem k větrným podmínkám v
průchodu Moravské brány, pak vhodně prověřuje odolnost vytvářených materiálů,
zejména u ozimých druhů. V průběhu let 1948 až 1999 prošla šlechtitelská stanice i hospodářský statek různými organizačními změnami, byla začleňována
v podnicích s různými názvy s rozdílným stupněm samostatnosti. Od r. 1977 do
závěru činnosti patřila do Výzkumného a šlechtitelského ústavu technických plodin
a luskovin   v Šumperku. Po r. 1990 nešťastně provedená privatizace znamenala
konec téměř 70- ti leté historie šlechtění rostlin ve Staré Vsi. Šlechtitelská stanice
byla zařazena v rámci kuponové privatizace do Výzkumného ústavu Kroměříž. Po
odkoupení akcií americkou firmou bylo postupně zrušeno šlechtění aromatických

plodin, květin, luskovin, šlechtění bylo dáno do klidu. V době od založení stanice
až do roku 1950 zajišťovali šlechtitelskou činnost ve Staré Vsi vedoucí pracovníci:
Ing. Dr. Josef Vajdík, Antonín Přikryl, Jaroslav Hamerský, Ing. Michal Puškarjev.
V době 1951 až 1960 došlo k výměně generací šlechtitelů. Dlouholetými šlechtiteli
a vedoucími pracovníky byli: Oldřich Hanák, Ing. Josef Žák, Ing. Horymír Březina,
Helena Zemánková, Ing. Jan Hudec. Vyšlechtěna byla velká řada nových odrůd.
Jejich výčet by byl dlouhý, mnoho z nich neslo označení Hanácký nebo Přerovský
(pšenice, ječmen, oves, proso, kukuřice, mák, hořčice, bob, vojtěška, jetel, salát,
cibule, česnek, fazol, hrách, mrkev, petržel, okurky nakladačky, mečíky (23 odrůd),
jiřiny (4 odrůdy). Dále bylo zabezpečováno udržovací šlechtění bobu, koriandru,
jednoletých i dvouletých okrasných rostlin. Milovníci květin si jistě vzpomenou
na zajímavé výstavy mečíků, jiřin, aster, hledíků a dalších květin, které se konávaly v šedesátých letech dvacátého století začátkem srpna v prostorách pracoven šlechtitelské stanice, bývaly hojně navštěvovány nejen občany obce, ale i z
širokého okolí. Šlechtitelská stanice Stará Ves náležela k jednomu z nejstarších
šlechtitelských center u nás. Od svého vzniku do roku 1999 byla průkopníkem
šlechtění rostlin a pokroku v rostlinné výrobě. Druhé výročí, které připomínám, je
dvacet let Mysliveckého spolku Stará Ves. Zakládací listina je z ledna 1993, spolek
byl založen z iniciativy 12 členů ještě za existence MS Dubina. Činnost Dubiny
byla ukončena koncem března 1993 a sdružení bylo rozpuštěno. Z dvanácti zakládajících členů bylo sedm ze Staré Vsi, čtyři z Přestavlk, jeden z Horní Moštěnice.
Nejstarším členem byl Stanislav Skácelík, kterému bylo v té době 83 let. Předsedou
byl do roku 2012 zvolen Stanislav Hejník. Od roku 2013 je to Luboš Skácelík.                                                                     
V současné době má Myslivecký spolek Stará Ves 25 členů a jednoho loveckého
hosta. Výměra honitby je 1 372,15 ha, z toho je 1 108,05 ha polí, 233,40 ha lesa.                                                                                                              
Činnost spolku je bohatá po celý rok. Jestli si myslíte, že jen chodí po lese a střílí
volně žijící zvířata, tak se mýlíte. Pro zvěř zajišťují krmivo – seno, řepu, oves,
ječmen, kaštany, sůl, minerálie, medikovanou krmnou směs. Čistí a opravují krmné zařízení a napajedla, ochraňují zvěř při sečení pícnin a obilí. Zajišťují materiál
na opravy a budování mysliveckých zařízení – boudy na krmivo, posedy, umělou
noru. Uklízejí v lese i na poli sběrem odpadů. Vysazují plodonosné dřeviny v krajině. Odstřelem tlumí stavy dravé zvěře a zvířat škodících myslivosti. Dle zákona
loví zvěř užitkovou, drobnou, spárkatou. Pořádají akce pro mládež i spoluobčany,
soutěže loveckých psů, cvičí psy, účastní se soutěží loveckých trofejí i loveckých
psů. Třetím výročím je desetiletí činnosti čistírny odpadních vod v naší obci. Byla
kolaudována a do plného provozu uvedena v prosinci roku 2003. O kanalizaci obce
bylo hovořeno poprvé ve schůzi obecního výboru již v roce 1905. První kanalizace
byla však vybudována až v letech 1930-1931, další část pak v roce 1962. Jak byla
odpadní voda odváděna do té doby? U každého domu byla jímka odpadní vody, tzv.
žumpa, kam přicházela jednak voda z domácnosti, srážková a také močůvka z chlévů. Tuto vodu odváželi hospodáři na pole. Návsí přes celou dědinu vedl od č.p. 30

až po č.p. 2 hluboký příkop, kam přitékala voda z cesty a ze studny na návsi (byla
před č.p.58). Při velkých deštích voda zaplavovala chalupy na dolním konci obce.
Přes příkop byly zbudovány čtyři kamenné mostky – u č.p. 29, č.p. 52, přes okresní
silnici a k dolní hospodě. Dále zde bylo pět lávek bez zábradlí, z dubových
klád, a to u č.p. 54, 59, 62, 63 a 9. Voda za zahradami dolní strany a ze statku vedla
zahradou kolem domu č.p.4 až do Rumzy. Záhumenská příkopa byla od hřbitova
kolem č.p.135 do zahrady č.p. 121 a z druhé ulice od č.p. 112 k č.p. 78. Přes okresní
silnici byly mostky. Veškerá voda tedy odcházela z obce potokem Rumza. Ta se
zanášela kalem zvláště v dolním toku za dědinou a často se vylévala na žalkovické
pozemky. V říjnu 2001 začala obec s výstavbou nové kanalizace a také čistírny
odpadních vod. Byl vybudován nový kanalizační řád včetné domovních přípojek.
Již deset let tedy ze Staré Vsi odtéká potůčkem Rumzou čistá voda.		
Ing. Jaroslava Odstrčilová

DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ
Domácí kompostování, nebo též domovní kompostování, je způsob, kterým si domácnost obvykle vyrábí kompost z bioodpadů produkovaných v domácnosti a na zahradě.
Obvykle je realizováno v malém kompostéru o rozměrech cca 1 × 1 × 1 m, který může
být vyroben ze dřeva, z pletiva, z plastu nebo lze na zahradě též kompostovat v kupě
nebo v zemní jámě. Domácí kompostování je z hlediska legislativy považováno
za předcházení vzniku odpadu.                                                                            
Z hlediska hierarchie odpadového hospodářství je předcházení vzniku odpadů na prvním
místě a mělo by být upřednostňováno. Kompostování je aerobní biologický rozklad, jehož
účelem je rozložit organické látky a převést je na stabilní humanitní látky potřebné v půdě.
Při tomto procesu dochází k samovolnému zahřívání až na 70°C, které způsobí rozklad
složitějších látek a tepelnou dezinfekci. Patogenní organismy jsou ničeny, semena rostlin
ztrácejí klíčivost. Množství odpadů se snižuje asi o 30%.
Při větším množství trávy a vařených kuchyňských zbytků je dobré tyto materiály smíchat s hrubším materiálem – větvičky, sláma a přidat také se zralým kompostem nebo
zeminou, čímž se do odpadů přidají potřebné mikroorganizmy a drobní živočichové.
Teoreticky je možné kompostovat všechny organické (tedy rostlinné i živočišné) látky.
Kompostovat lze i listí z ořešáků, které tlí sice pomaleji než z ostatních stromů, ale
dává kvalitní kompost bohatý na minerály.   V domácím kompostu by však neměly
končit materiály, které jsou chemicky ošetřeny. Opatrně postupujeme také při kompostování rostlin, které jsou napadeny chorobami. Do kompostu rozhodně nepatří léky,
oleje a tuky, plasty, ropné látky. Popel z uhlí a briket se do kompostu nehodí vzhledem
ke zvýšenému obsahu škodlivin.
Umístění kompostéru
Kompost můžete založit na kterémkoliv místě zahrady. Je však nutné dodržet několik
zásad. Je nezbytné zajistit kontakt kompostu s půdou pod ním, aby k němu měly přístup

půdní organismy, které pomáhají rozkladu organických materiálů. Protože sluníčko je
nepřítelem mikrobů, zakládá se kompost pod ochranou stromů nebo keřů. Osvědčily se
hlavně černý bez či ořešák. Černý bez nevoní hlodavcům a ořešák odpuzuje hmyz, což
je čeládka na kompostu se často vyskytující. Uložená vrstva by měla být optimálně asi
jeden metr.  Do kompostu budeme často odnášet odpady, takže by neměl být příliš daleko a měla by k němu vést zpevněná cestička. Kompostéry jsou vhodné hlavně tam, kde
je nedostatek místa. Při trošce fantazie a zručnosti může působit atraktivně a dotvořit
tak vzhled zahrádky. Existuje celá řada kompostérů různých tvarů a velikostí. Nejlevnější je dřevěný kompostér, který si můžeme udělat doma každý sám. Dřevo však
částečně hnije a tak mají dřevěné kompostéry omezenou životnost. Při jeho zhotovení
musíme pamatovat na to, že by měl mít jednu stěnu otevírací, abychom mohli kompost překopávat a také abychom mohli snadno vybrat zralý kompost. Vlastnoručně
zhotovený kompostér nemusí být nutně ze dřeva, ale také třeba z pletiva nebo z cihel
a jiných stavebních materiálů. Vždy však musíme pamatovat na to, aby ve stěnách
byly otvory, kterými do kompostu může procházet velmi potřebný vzduch. Kompostér
si také můžeme zakoupit. Prodávají se hlavně plastové kompostéry, z nichž stojí za
zmínku zejména kompostéry z recyklovaného plastu. Plastový kompostér nehnije,
a tak nám déle vydrží. V domácím, ale i v komunitním kompostování lze využívat
tzv. urychlovač kompostování. Jedná se o přírodní a ekologické prostředky, které se
aplikují na začátku a v průběhu kompostování. Výsledkem je značné urychlení zrání
kompostu při maximalizaci hnojních hodnot materiálu.
Základní pravidla pro správné domácí kompostování
• Do spodu kompostu hrubý a vzdušný materiál, který by neměl chybět i ve vyšších
vrstvách (větvičky, sláma, suché rostliny…) k zajištění dobrého provzdušňování.
• Místo ke kompostování by mělo být přístupné za každého počasí - nejlépe po zpevněné pěšince
• Mícháme vlhké se suchým
• Mícháme „zelené s hnědým“ - dusíkaté s dřevnatým (trávu se dřevem)
• Porézní materiál s hutným
• Hrubší materiál je dobré nadrtit
• K rychlejšímu a kvalitnějšímu kompostování přidáváme zralý kompost nebo zeminu
(zejména když kompostujeme větší množství jednodruhového materiálu např. trávu,
listí apod.)
• Nezapomínejme kontrolovat vlhkost (měla by být 50-60%)
• Nic nezkazíme, když kompost překopeme častěji
• Ze špatných surovin nemůže být dobrý kompost
Kdy je kompost zralý?
Kompost můžeme použít zhruba za půl roku. Abychom si mohli být jisti, že dostatečně
vyzrálý, je dobré jej jednou až dvakrát pře
kopat, čímž se kompost provzdušní a načechrá. Opravdu vyzrálý kompost nám vznikne
zhruba za rok od začátku kompostování.

Správné používání kompostu
Kompost je kvalitní organicko-minerální hnojivo, kterým jsou do půdy navraceny
všechny cenné živiny. Na rozdíl od minerálních hnojiv dodáváme do půdy také velmi
důležitou organickou hmotu, tedy především humus. Ten velmi dobře působí na vlastnosti půdy. Vyzrálý kompost nejčastěji zapravujeme mělce do půdy. Přibližně se dává
1-2 cm vrstva ročně. Pokud máme méně zralý kompost, použijeme jej jako mulč, který
do půdy nezapravujeme. Tento mulč může potlačit růst plevelů. Během sezóny dozraje
na místě a na podzim jej zapravíme do půdy. Kompost se hodí ke všem plodinám. Velmi jej ocení například dýně, která se někdy pěstuje přímo ve zrajícím kompostu. Stejně
tak kompost ocení ovocné stromy a trávník.
Materiály vhodné pro domácí kompostování
odpad z kuchyně
potraviny
zbytky jídel
zbytky zeleniny a ovoce
		
čaj, kávový výluh,
skořápky z vajec
potravinami
znečištěný papír

odpad ze zahrady
květy
pokosená tráva
posekané či rozdrcené větve,
kůra
listí

jiné organické odpady
popel ze dřeva
hobliny a piliny
hnůj

ovoce, zelenina

peří, vlna, bavlna

Tráva, sláma

VÝSLEDKY VOLEB V ČR, OLOMOUCKÉM KRAJI A VE STARÉ VSI DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
		
ČSSD
ANO
KSČM
Úsvit
KDU-ČSL
TOP 09
ODS
Volební účast 	

Česká republika
20,5%
18,7
14,9
6,9
6,8
12,0
7,7
59,48%

Olomoucký kraj
22,2
19,6
17,0
8,9
7,9
7,7
6,0
58,90%

Stará Ves
16,6
25,5
18,9
11,58
10,42
3,47
2,7
53,94%

Z Olomouckého kraje to budou následující poslanci: Za ČSSD: Roman Váňa, Pavel Holík, Jiří Zemánek
Za hnutí ANO: Milan Brázdil, Jaroslav Faltýnek, Ladislav Okleštěk
Za KSČM: Alexander Černý, Josef Nekl
Za KDU-ČSL: Martin Jurečka
Za TOP 09: Jitka Chalánková                                                                                                                    
Za ODS: Martin Novotný

SPOLEČENSKÁ KRONIKA VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
OSLAVILI PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ!
Červenec:
Škubalová Ludmila; Možíšová Božena; Pospíšilová Marie; Darebníčková Milada;
Chodníček Bohumil.
Srpen:
Kovář Miroslav; Možíš Jan; Skácelík Miroslav; Valentová Božena; Dvořáková
Ludmila; Kovář Ladislav; Možíšová Jarmila; Šenková Anežka; Strýčková Věra
Září:
Sklenářová Lidmila; Zavadil Jaroslav; Lojda Michal.
Říjen:
Jurčíková Marie; Mlčáková Antonína; Šišková Marie; Zemánková Jaroslava;
Petrů Jaroslav; Ragoš Miroslav; Barošová Miroslava.
Listopad:
Bartíková Marie; Bajer Josef; Možíš Oldřich; Neradilová Anna; Pospíšilíková
Drahomíra; Zavadilová Zdenka; Skácelíková Anna; Juřicová Vlasta; Šiška Bohumil;
Uhlířová Ludmila.
Prosinec:
Klimecká Bohumila; Vybíral Josef; Ministrová Žofie; Zanáška Josef; Bílková
Františka; Zapletalík Jan; Uhlíř Bedřich; Zdráhalová Jarmila; Zanášková Ludmila;
Úlehla Milan.

Narození:
Nejmetová Barbora; Vláčilová Aneta; Bezslezina Daniel
Úmrtí:

Možíšová Marie; Popela Augustin; Procházková Vlasta; Spalová Božena
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
NA NÁVSI SE SLAVNOSTNÍM ROZSVĚCENÍM
VÁNOČNÍHO STROMEČKU

PÁTEK 6.12.2013 V 16.00 HODIN

STARÁ VES- NÁVES

Program:
* vystoupení dětí ZŠ a MŠ *jarmark *pohádka pro děti (sál OÚ)
* bohaté občerstvení

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

