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Vážení občané,
do rukou se Vám dostává letní číslo obecního zpravodaje, ve kterém se dočtete, co se
událo v naší obci od vydání posledního zpravodaje. Během této doby se uskutečnilo pět
zasedání zastupitelstva obce.
Projednávané skutečnosti jsou uvedeny v další části zpravodaje s názvem „Řádky
ze zastupitelstva“.
Vzhledem k častým dotazům bych chtěla napsat pár slov k žádosti o dotaci na kompostéry a štěpkovače, která byla podána koncem minulého roku. Vzhledem k počtu podaných žádostí do tohoto operačního programu došlo k jejich vyhodnocení až v červnu
roku letošního. Naše žádost byla vybrána k podpoře. Nyní probíhá výběrové řízení
dle zákona o veřejných zakázkách. Výběrové řízení, které provádí firma Envipartner,
je časově náročné a vzhledem k této skutečnosti se dá předpokládat, že kompostéry
budou dodány obci a poté distribuovány do domácností žadatelů na podzim letošního
roku. Kompostéry budou po dobu 5 let (tedy po dobu udržitelnosti projektu) zapůjčeny.
Po uplynutí této lhůty se stanou vlastnictvím občanů. Spoluúčast na dofinancování
ve výši 10% nákladů na pořízení bude hrazena z prostředků obce.
Nejdůležitějším plánovaným úkolem letošního roku byla nejen oprava kanalizace a jímky v budově obecní pálenice, ale především rekonstrukce vozovky ke hřišti,
se kterou bylo započato v květnu. V době, kdy píšu tento příspěvek, jsme těsně před
dokončením stavby. Mohu říci, že rekonstrukce proběhla bez větších problémů a za
velmi dobré spolupráce všech vlastníků přilehlých nemovitostí, kteří po celou dobu
jejího provádění využívali minimálně rekonstruovanou vozovku a v co největší míře
parkovali na plochách mimo stavbu. To se však nedá říci o některých motoristech,
kteří i přes umístění informačních cedulí zákazu vstupu - natož vjezdu na staveniště
- vjížděli na cestu již po položení podkladní vrstvy jako na rychlostní komunikaci,
kde si chtěli vyzkoušet maximální rychlost svého vozu. Upozorňuji, že i nadále v této
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části obce bude platit snížená rychlost 30km/hod, a to především z důvodu bezpečnosti
dětí. S ohledem na prázdninové období Vás žádám o dodržování povolené rychlosti a
zvýšené opatrnosti i v ostatních částech obce.
Během posledního půl roku se uskutečnilo v naší obci spousta kulturních a společenských akcí. Nebudu je vyjmenovávat, protože se o nich dočtete v dalších příspěvcích zpravodaje. Chci však poděkovat všem zastupitelům, pracovníkům školy, spolkům
obce a všem občanům, kteří věnují svůj čas a sílu na pořádání akcí pro veřejnost a
přispívají tak ke kulturnímu a společenskému životu naší obce. Obec bude i nadále
vytvářet podmínky pro podporu jejich činností.
Nastalo období prázdnin a já Vám chci na závěr mého příspěvku popřát, abyste ho
prožili co nejpříjemněji a načerpali sílu do další části roku.
Jiřina Mádrová
starostka obce
ŘÁDKY ZE ZASTUPITELSTVA
V této části zpravodaje Vás informujeme o záležitostech, které byly projednány
na zasedáních Zastupitelstva obce Stará Ves od začátku roku.
27. ZASEDÁNÍ ZO KONANÉ DNE 10. 1. 2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
- provedení Rozpočtového opatření č. 10/2013 ze dne 30. 11. 2013
- provedení kontroly kontrolního výboru dne 6. 12. 2013 a finančního výboru dne 16.
12. 2013
- zprávu starostky obce o vyhlášení dotačních programů – MMR ČR - dotační titulu
č. 2 Zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, POV 2014 Olomouckého kraje, 10. výzva MAS Partnerství Moštěnka.
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo
- uzavření nájemní smlouvy s Jednotou spotřební družstvo v Uherském Ostrohu
na pronájem prodejny smíšeného zboží, umístěné v části nemovitosti Stará Ves 75,
dle záměru uveřejněného na el. i fyzické úřední desce od 7. 12. 2013 do 25. 12. 2013
- stanovy DSO mikroregionu Moštěnka
- Metodický pokyn č. 1/2014 zastupitelstva obce Stará Ves pro zadávání zakázek malého rozsahu
28. ZASEDÁNÍ ZO KONANÉ DNE 28. 2. 2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
- provedení Rozpočtového opatření č. 11/2013 ze dne 31. 12. 2013
- ukončení sezóny v obecní pěstitelské pálenici a informaci, že v sezóně 2013/2014
bylo vypáleno celkem 11 255 l ethanolu
- podání žádosti na Olomoucký kraj o přidělení finančních prostředků na dopravně

inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích.
Konkrétně na instalaci radarového měřiče rychlosti, který by byl umístěn při vjezdu
do obce ve směru od Přerova na sloupu veřejného osvětlení před domem č. p. 168
- podání žádosti na MMR ČR z Programu rozvoje venkova, dotační titul č. 2 Zapojení
dětí a mládeže do komunitního života v obci. Žádost byla podána na vytvoření učebny v přírodě. Název projektu je „ Učebna v přírodě ve školní zahradě“.
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo
- rozpočet na rok 2014. Na základě doručených žádostí byl v rámci rozpočtu schválen
neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola
Stará a schváleny příspěvky na činnost SC Stará Ves, Klubu důchodců, CDD Emanuel, ROSKU Přerov, Charitu Přerov, Římskokatolickou farnost Stará Ves, Myslivecký
spolek
- cenu stočného pro rok 2014 ve výši 17,-- Kč/m3 včetně příslušné sazby DPH
- zahájení zadávacího řízení oslovením tří dodavatelů: OHL ŽS, a.s., Tovačovského 3,
772 00 Olomouc, Strabag a.s., Holická 29. 771 49 Olomouc, Porr a.s., Pavelkova 11,
779 00 Olomouc
- výzvu a zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce vozovky
místních komunikací“ včetně „Rozšíření veřejného osvětlení- větev C2“.
- členy hodnotící komise pro výběr dodavatele na tuto zakázku: Pavel Onderka -zastupitel, Michal Darebníček-zastupitel, Milan Chodníček- zastupitel, Ing. Karel Kuchařtechnický dozor stavebníka
29. ZASEDÁNÍ ZO KONANÉ DNE 26. 3. 2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
- podala informace o probíhajících opravách v pálenici spočívající v opravě jímky na
výpalky, opravě vnitřních rozvodů kanalizace v části budovy (palírna, sklep, napojení
WC u knihovny, opravě a napojení svodu ze střechy sousedící s domem č. p. 53 na
kanalizaci, opravě vstupu k jímce). Opravy jsou prováděny firmou Karel Polýnek,
Stará Ves 10, IČ:70026742. Dále informovala o vyložení jímky materiálem, který zaručí její nepropustnost. Vzhledem k charakteru jímky bude tato vyložena deskovým
plastovým materiálem tl. 10 mm, který je odolný složení a teplotě výpalků. V této
souvislosti provedla starostka obce průzkum trhu, na základě kterého byla vybrána
firma ZOMA plast s.r.o., Nábř. Dr. E. Beneše 26, 750 02 Přerov, která provede vyložení jímky
- provedení rozpočtového opatření č. 1 /2014 ze dne 28. 2. 2014
- zprávu o stavu veřejného pořádku na teritoriu Obvodního oddělení Přerov 1 za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a v rámci prevence nutnost informování seniorů na
častou majetkovou trestnou činnost páchanou na seniorech
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo
- dodavatelství na zakázku „Rekonstrukce vozovky místních komunikací I. - větev
C2“ včetně „Rozšíření veřejného osvětlení komunikace- větev C2“ firmě Strabag

-

-

a.s., Na Bělidle 198//21, 150 00 Praha 5, IČ:60838744
znění smluv na poskytnutí neinvestičních příspěvků pro SC Stará Ves, Klub důchodců, Charitu Přerov, ROSKU Přerov, Římskokatolickou farnost Stará Ves, CDD Emanuel, Myslivecký spolek
účetní závěrku příspěvkové organizace - Základní škola a mateřská škola Stará Ves,
okres Přerov, příspěvková organizace, IČ 75026511za rok 2013. V rámci schválení
účetní závěrky také schválilo příděl hospodářského výsledku, kterým je zisk ve výši
67 844,86 Kč v plné výši do rezervního fondu příspěvkové organizace
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na pronájem pozemků p. č. 754/4 a754/2 v k. ú.
Stará Ves u Přerova, uzavřené mezi panem Vávrou a obcí Stará Ves dne 1. 12. 2013,
kterým se mění výpočet nájemného
uzavření partnerské smlouvy s MAS- Partnerství Moštěnka, o.p.s., se sídlem: Dr. A
Stojana 120/41, Horní Moštěnice, PSČ 751 17. Jako zástupce partnera, který bude
jeho jménem jednat v orgánech společnosti, pověřuje zastupitelstvo starostku obce
Jiřinu Mádrovou

30. ZASEDÁNÍ ZO KONANÉ DNE 27. 5. 2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
- provedení Rozpočtového opatření č.2/2014 ze dne 31.3.2014 a Rozp. opatření
č.3/2014 ze dne 30.4.2014
- vědomí informace o průběhu rekonstrukce komunikace-větev C2
- prodloužení smlouvy na VPP s panem Jindřichem Drtilem do 30.11.2014. Na základě uzavření Dodatku č.1 k dohodě o vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP
s Úřadem práce ČR bude obci poskytován měsíční příspěvek ve výši 10 000,--Kč
- provedení Přezkoumání hospodaření obce Stará Ves za rok 2013 bez výhrad. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 28. 4. 2014 kontrolory Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Závěrem provedeného přezkoumání hospodaření obce za rok
2013 je: kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- informace o průběhu prací na rekonstrukci vozovky – větev C2. Práce probíhají dle
harmonogramu, byla vytýčena trasa komunikace, odstraněny staré obruby, provedeno osazení vpustí, bylo započato s pokládkou obrubníků
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo
- uzavření smlouvy na zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM , a.s.
- uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti Stará Ves č. p. 240, postavené na parcele
č. 87 v k. ú Stará Ves u Přerova, se Sborem dobrovolných hasičů Stará Ves, IČO:
65913957
- smlouvu o poskytnutí finanční výpomoci pro Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves,
která bude použita na předfinancování projektu „ Nákup vybavení pro SDH Stará
Ves“ z Programu rozvoje venkova ČR. Obec Stará Ves je partnerem projektu. Návratná finanční výpomoc se sjednává jako bezúročná se splatností nejpozději do 20.
2. 2015

- smlouvu o výpůjčce části nemovitosti Stará Ves č. p. 54 postavené na parcele č. 165
v k. ú Stará Ves u Přerova se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu
Stará Ves, IČO 71190988 (konkrétně povidlárny, dílny, zasedací místnosti). Smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok. Předmět výpůjčky
bude vypůjčitel užívat výlučně sám k zabezpečení činnosti spolku a v souladu s účelem, kterému slouží
- účetní závěrku obce za rok 2013. Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 č.220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (viz. protokol
o schválení účetní závěrky za rok 2013)
31. ZASEDÁNÍ ZO KONANÉ DNE 25. 6. 2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
- provedení Rozpočtového opatření č. 4/2014 ze dne 31. 5. 2014 a k provedenému
rozpočtovému opatření nemá připomínky
- termín voleb do zastupitelstev obcí na další funkční období, který byl prezidentem
republiky stanoven na 10.- 11. října 2014.
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo
- celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Stará Ves za rok 2013 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stará Ves za rok 2013 bez výhrad
- Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Jednotou Uherský Ostroh
(byl doplněn odstavec II., který se doplňuje větou: Dnem uskutečnění zdanitelného
plnění je 1. den v měsíci.
- smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-8007509/VB/1 k umístění
a provozování zařízení distribuční soustavy ( na pozemku p. č. 196/1-prozšíření kNN
Pitner) a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Přerov ve výši 5 000,--Kč na financování pečovatelské služby
- počet členů zastupitelstva pro další volební období: 9 členů
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
• UPOZORŇUJEME NA SPLATNOST POPLATKU ZA STOČNÉ (TERMÍN BYL
JIŽ 30.6.)
• ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD TŘÍDENÍ ODPADŮ- U KONTEJNERŮ
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD SE NEUSTÁLE OBJEVUJÍ PYTLE S KOMUNÁLNÍM
ODPADEM
• ŽÁDÁME MAJITELE PSŮ, ABY SI JE DOSTATEČNĚ ZAJISTILI A NEDOCHÁZELO K JEJICH VOLNÉMU POHYBU PO OBCI

INFORMACE O KNIHOVNĚ
V letošním roce jsme obdrželi dotaci od Ministerstva kultury ČR pro naši knihovnu
ve výši 29 000,-- Kč. Cílem tohoto projektu je automatizace knihovních služeb, která
povede ke zjednodušení evidence, zpřístupnění knihovního fondu prostřednictvím on-line katalogu na www stránkách knihovny a připojení knihovního systému k regionálnímu systému Městské knihovny v Přerově. Z prostředků tohoto projektu byl proveden nákup odpovídající výpočetní techniky a programového vybavení pro zahájení
automatizovaného výpůjčního systému. Instalace programového vybavení a propojení
na regionální systém knihovny v Přerově proběhne na konci měsíce července.
INFORMACE O POMOCI PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY SPOLKŮ
A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Obec Stará Ves jako partner projektu poskytla v letošním roce pomoc SDH Stará Ves
při podání žádosti o dotaci v rámci 10. výzvy z programu LEADER 2007-2013
na MAS partnerství Moštěnka na nákup vybavení pro SDH Stará Ves. Ve čtvrtek 27.
2. 2014 v prostorách zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova jednotliví žadatelé představili své projekty, které byly hodnoceny komisí. Ta následně z 22
předložených žádosti na základě bodového hodnocení vybrala k podpoře 13 projektů
a jedním z nich byl i projekt SDH Stará Ves. Celková výše podpory byla přiznána
na částku 109 736,-- Kč. Prostředky budou použity zejména na nákup vybavení pro
činnost spolku SDH a práci s mládeží.
Obec Stará Ves v letošním roce podpořila finanční částkou 30 000,-- Kč opravu křížku u kostela. Zbylá část financí na opravu ve výši 25 000,-- Kč byla získána Římskokatolickou farností Stará Ves z programu „Obnova staveb drobné architektury místního
významu “ z Olomouckého kraje.
...před opravou

po opravě...

SPOLEČNĚ – NEMOŽNÉ SE STALO MOŽNÝM
Až se mě někdo zeptá, jaká byla letošní fotbalová sezóna klubu SC STARÁ VES, řeknu, že ÚŽASNÁ. Na co
jsme sáhli, to se povedlo, tedy hlavně
tři části. Organizační tým, kde se konečně nikdo na nikoho nevymlouval,
každý jasně věděl, co a kdy má dělat.
Přestože jsou mezi námi hráči věkové
rozdíly a trenér nechápe, jak se můžeme na hřišti během pěti minut neskutečně dohádat a po zápase sedíme
na pivu jakoby nic, jsme skutečný kolektiv. A v neposlední řadě věrní fanoušci – který tým může říct, že doma na zápas
přijde 70 diváků a na zápasech venku je vás víc než fanoušků domácích?
Takže letos jsme poráželi všichni všechno. Skóre 22 výher, 1 remíza a 3 prohry mluví
za vše. 91 krát jsme si mohli všichni zakřičet góóól a jen 31 krát musel brankář lovit
míč z brány. Proto vítězství v naší soutěži bylo opravdu zasloužené.
A co nás čeká? Všichni si uvědomujeme, že nová sezóna bude velmi těžká. Na jedné
straně víme, že nebudeme hrát „pralesní“ ligu, na straně druhé čekáme více
proher než výher a dlouhé cesty na
zápasy venku. To bude vyžadovat od
hráčů velkou disciplínu. Musí pravidelně trénovat, protože v zápasech půjde vidět každá chyba, a nesmí po pár
prohraných zápasech polevit a přestat
chodit. Alespoň se ukáže, kdo hraje,
protože má fotbal skutečně rád… Taky
se musíme poohlédnout po kvalitním
posílení mužstva, protože starší fotbalové ročníky nám „vyhrožují“ ukončením fotbalové kariéry.
Jak nová sezóna dopadne, nikdo neví. Ale protože jsme výhry vybojovali čestně, tak
nás od postupu neodradí ani myšlenka, že se třeba hned na konci sezóny budeme vracet
zpět do nejnižší soutěže. Proto prosíme všechny fanoušky, aby nám zachovali přízeň i
v době, kdy se nám nebude pravděpodobně dařit.
									
Radek Heryan
								
sekretář klubu

KLUB DŮCHODCŮ
V letošním roce se členové Klubu
důchodců sešli nejdříve na své výroční schůzi, a to 28. března odpoledne.
Při čtení zprávy o činnosti za minulý
rok pochválili výbor klubu za přípravu
akcí, především zájezdu do Jeseníků
do elektrárny Dlouhé Stráně. Tradičně
zábavnou se opět stala tombola, v níž
někteří vyhráli řadu zajímavých cen a
na jiné štěstěna zapomněla.
Jarní výlet za nákupy květin byl letos do tradičního místa – do Věžek.
I když je výstava na menším prostoru než v minulosti, každý si našel opět zajímavé
rostlinky pro zahrádku či výzdobu okna. Dobrodružstvím byla zpáteční cesta domů.
Porouchaný autobus nás dovezl domů, ale za podstatně delší dobu než jsme očekávali.
V závěru června jsme se vydali za krásami Olomouckého kraje. První zastávka byla
ve Šternberku. Hrad je, jako všechny pevnosti, na kopci, přístup je po příkrých schodech. Pro snadnější cestu jsme měli domluvený doprovod místní městské policie úzkými uličkami města k horní bráně do zahrady hradu. Prohlídka hradu nás všechny zaujala, jsou zde zajímavé exponáty z Liechtenstinských sbírek v kapli, chodbě i přilehlých
pokojích.
Další čas jsme věnovali prohlídce muzea s názvem Expozice času. Nahlédli jsme
do vesmíru, kde začal velkým třeskem odtikávat čas, poslechli si hlasy různých zvonů,
podívali se do hodinářské dílny, připomněli si výrobky místní hodinářské továrny.
Po obědě jsme zamířili do přírody. Naším cílem bylo arboretum Makču Pikču u Paseky
u Olomouce. Je vybudováno na svahu na bývalé skládce, vysázeno je zde 3 200 druhů
rostlin. Při výstupu cestičkami do svahu jsme vnímali nejen barevnost a rozmanitost
květů, ale také jejich vůni. Někteří si koupili i sazeničky rostlin pro své zahrádky.
Před cestou domů jsme se občerstvili dobrou kávou, výborným zákuskem či pohárem
v restauraci s vyhlídkou do kraje Hané.
Za Klub důchodců J. Odstrčilová
ZPRÁVA O ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ SDH STARÁ VES
15.3.2014– naši hasičskou sezónu jsme odstartovali
na Osecké uzlovačce, konané jak název napovídá
v Oseku nad Bečvou. Družstva mladších a starších
žáků závodila v rychlosti vázání uzlů a ve štafetě
požárních dvojic.
3.5.2014 – první květnovou sobotu jsme se vydali
do Henčlova, kde jsme závodili ve štafetě požár-

ních dvojic a štafetě 4x60 m. Na těchto závodech jsme měli připravené dvě družstva
mladších a jedno družstvo starších žáků.
První družstvo mladších žáků ve složení:
Jaroslav Šiška, Martin Uhlíř, Adéla Ilgnerová, Karolína Bolfová a Kateřina Bolfová
skončilo na pěkném 9. místě z 22 družstev.
Druhé družstvo ve složení: Rozálie Šišková, Vašek Koláček, Elen Popelová, Honza
Juřica a Tereza Kocourková se umístilo na
17. místě. Družstvo starších žáků: Simona Popelová, Nikol Ilgnerová, Denisa Dvořáková, Jakub Bolf a Jakub Kocourek obsadilo 10. místo z 15 družstev.
24.-25.5.2014 – v květnu nás ještě čekaly jedny velké závody a to druhé kolo Hry
Plamen, které se konalo v sobotu 24.5. v Hranicích na Moravě a 25.5. ve Skaličce.
Na tyto závody jsme jeli se dvěma družstvy již v pátek 23.5. V areálu venkovního
koupaliště v Hranicích jsme postavili
stany, ve kterých jsme přespali po dvě
noci. Po pátečním příjezdu jsme si užili
také místního aquaparku a připravovali
se na sobotní zápolení. Následující den
nás čekalo oběhnutí všech štafet. Začátek byl v 8:00 a konec závodu v 16:00
hodin. Přestože jsme byli všichni pořádně unavení, zvládli jsme po závodech
ještě další hodinu na bazéně. Vstupné do
aquaparku bylo hrazeno pořadateli závodů. V neděli ráno nás čekalo balení stanů a
přemístění z Hranic na fotbalové hřiště ve Skaličce, kde se konala druhá část soutěže,
a to požární útok. Odpoledne proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Mladší žáci:
Martin Uhlíř, Rozálie a Robert Šiškovi, Kateřina a Karolína Bolfovy, Tereza Kocourková, Jan Juřica, Elen Popelová a Adéla Ilgnerová splnili následující disciplíny:
štafetu požárních dvojic, štafetu CTIF, štafetu 4x60m a požární útok a tím si vybojovali 9. místo z 18 družstev Starší žáci: Simona Popelová, Nikol Ilgnerová, Matěj
Nevřiva, Adam Kadera, Jakub Bolf, Jakub Kocourek, Denisa Dvořáková, Michaela
Mádrová, Jindřich Bunčo také splnili všechny disciplíny: štafetu požárních dvojic,
štafetu CTIF, útok CTIF, štafetu 4x60m a požární útok.
7.6.2014 – hned dva týdny od posledních
závodů jsme přijali pozvání do Karlovic
na soutěž „Útok na červeného kohouta“.
V Karlovicích soutěžila dvě družstva.
Mladší žáci ve složení: Martin Uhlíř,
Robert Šiška, Rozárka Šišková, Vašek
Koláček, Elen Popelová a Karolína Bolfová, kteří skončili na 4. místě. Starší

žáci ve složení: Simona Popelová, Nikol Ilgnerová, Jakub Bolf, Jakub Kocourek,
Matěj Nevřiva, Denisa Dvořáková, Adam Kadera a Jindřich Bunčo, kteří si ze závodů přivezli svůj první pohár za krásné 3. místo.
ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH STARÁ VES.
Je za námi rok s pověstnou 13-kou
na konci a já pevně věřím, že jsme se osobním snažením a našim dlouhodobým aktivním přístupem snažili, aby pro nás hasiče
dopadl dobře. Z mého pohledu jej hodnotím jako velmi nervózní, což je dané celou
okolní náladou ve společnosti a nervozitou,
k níž přispívá i větší nejistota, jak to bude
vypadat nejen v naší profesní práci, v osobním životě a také v tom hasičském. Snažíme se dívat na život optimisticky a také se
budeme stavět k řešení problémů letošního roku, přípravy akcí a naší práce v letech
následujících.
Jako každý rok i letos byl první akcí ples, který se konal 22.února v hostinci
NA ZÁKLADNĚ. K poslechu a tanci nám hrála hudební skupina Quanto z Říkovic.
Ples se nám po dlouhé době vydařil, lidí přišlo letos opravdu hodně. Poté jsme 1. března vodili medvěda, opět jsme si obešli naší obec z jednoho konce na druhý. Průvodem
nás doprovázeli naši věrní muzikanti a mládež. Všem patří poděkování. Dne 19. dubna
proběhlo školení vedoucích a rozhodčích mládeže v Soběchlebích, kterého se zúčastnila vedoucí mládeže Pavlína Procházková a velitel SDH Tomáš Procházka. V sobotu 3.
května jsme provedli sběr starého železa po obci.
Týden na to 10. května se náš tým mužů účastnil okrskového kola v požárním sportu
v Říkovicích. Naše omlazené a nabuzené mužstvo začalo dobře na štafetě 100 m s překážkami, kde skončili průběžně na druhém místě s celkovým časem 101,4 s.Našim
nejúspěšnějším závodníkem byl Mádr Marián s časem 22,97. Následovala královská
disciplína a to požární útok.Tam jsme opět trochu zaváhali a časem 47,52 jsme skončili
na šestém místě, nicméně díky skvělým výsledkům na štafetě jsme celkově obsadili
čtvrté místo ze sedmi zůčastněných družstev. Pomalu ale jistě se blížíme na pomyslnou
bednu. Celkově vyhráli opět muži z Dobrčic, kteří náš okrsek reprezentovali 31. května
na okresním kole v Provodovicích, kde nezklamali a z 13 mužstev skončili na krásném
šestém místě.
V sobotu 7. června jsme byli na soutěži o Červeného kohouta v Karlovicích, kde
jsme se už dočkali poháru a skončili celkem třetí ze čtyř spolků. Všem, co se zúčastnili
různých akcí, děkuji, ale dík také patří obecnímu úřadu a naší paní starostce za podporu
naší činnosti.
SDH Stará Ves také děkuje společnosti SALIX MORAVA a. s. za poskytnutí finančního příspěvku na pořízení sportovních dresů pro mladé hasiče.
Velitel SDH Tomáš Procházka

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, Den
knihy, Den péče o zuby, Velikonoce a Den Evropy.
• V lednu bylo zapsáno do 1. ročníku 14 dětí.
• Ve dnech 4 . -7. února byla provedena v naší základní i mateřské škole inspekce.
ČŠI ve své závěrečné zprávě konstatovala, že průběh vzdělávání má velmi dobrou až nadstandartní úroveň a odpovídá věku a schopnostem žáků. Doporučila
škole, aby se ve spolupráci s rodiči a logopedem zaměřila na péči dětí s vadami
řeči ( u 86% dětí se projevuje vada řeči).
• V březnu proběhl zápis do mateřské školy. Kapacita mateřské školy ve Staré Vsi i
Říkovicích je naplněna.
• V rámci celostátního testování žáků 5. ročníků KALIBRO jsme opět dosáhli velmi
dobrých výsledků.
Oblast
		

Průměrná úspěšnost
Průměrná úspěšnost
celostátní                     	 Stará Ves

Český jazyk
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+
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+
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Humanitní základ
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+
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Přírodovědný základ
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+
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Anglický jazyk
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+
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Ekonomické dovednosti

53,4 %
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+

23,0%

• Před Velikonocemi jsme uspořádali pro děti i veřejnost velikonoční dílnu.
• V dubnu žáci (Robert Nevřala, Aneta Zmeškalová, Martin Doležal, David Vrána)
naší školy zvítězili v okresním kole dopravní soutěže.
• V Týdnu Země jsme sbírali starý papír, čistili okolí studánky, navštívili jsme Přestavlcké polesí s odborným výkladem pana Hejníka, navštívilo nás divadlo se hrou Lesní pohádka a proběhla zajímavá beseda o chovu a výcviku tažných psů s praktickými
ukázkami. Připravené turisticko-zábavné odpoledne Napříč Přestavlckým polesím se
neuskutečnilo z důvodu špatného počasí.
• V květnu se nejbližší našich dětí potěšili na Hudební besídce. Žáci 5. ročníku navštívili historické památky Prahy. Ve výuce proběhl projektový den DEN EVROPY.
• V měsíci červnu proběhla akce Den dětí (Říkovice 7.6.) a Hurá, jsou tu prázdniny
(Stará Ves 20.6.) s bohatým programem.
• V závěrečném týdnu se uskutečnil projekt Dopravní výchovy, poslední zvonění žáků

5. ročníku a slavnostní rozloučení se školním 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, obuv a tonery
(náplně do tiskáren a kopírek).
• Děkuji za spolupráci všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu školního roku - především celému kolektivu pracovníků školy, starostům a místostarostům Staré Vsi a
Říkovic, spolupracujícím dobrovolným spolkům, autobusové dopravě Stanislav Pitner, panu Šiškovi, paní Ostrčilové, panu Hejníkovi a všem, kdo nás podporovali a
fandili naší činnosti.
L.Nevřalová

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA
Ve čtvrtek 12. září 2013 se konalo ústní jednání pracovníků Státního pozemkového úřadu, projektantů Geodisu Brno a majitelů pozemků v katastru naší obce.
Projektanti přednesli závěrečnou zprávu o prováděné úpravě.
Startem úprav byla smlouva ministerstva zemědělství České republiky jako zadavatele se zhotovitelem Geodis Brno. Majitelé pozemků byli s celou akcí seznámeni
v květnu roku 2011. Úpravy se týkají polností, vyloučeny byly lesy a intravilán
obce, jejichž pozemková čísla, poloha a rozloha zůstávají v platnosti.
Do pozemkových úprav vstoupilo 1285 parcel, vystupujících je 765. Počet listů vlastnictví se zvýšil ze 315 na 333, vlastníků je 440. Celková řešená výměra
pozemků je 769 ha. Při zpracování nových návrhů bylo přihlíženo k bonitě půdy,
hodnotě porostů a také ke vzdálenosti od obce. Vzdálenost byla měřena od věže
staroveského kostela. Ke každému pozemku musí být přístup, tj. cesta. Cesty, ekologická centra a další prvky budou v majetku obce.
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka
Přerov v březnu 2014 rozhodl, že návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stará Ves u Přerova zpracovaný firmou Geodis Brno, se schvaluje.
Důležitým krokem je vytvoření nové digitální mapy, schválené Katastrálním
úřadem. Tento úřad přidělil nová parcelní čísla, která vlastníci obdrželi písemným
rozhodnutím společně s mapkou a novým číslem listu vlastnictví. Pokud budou
mít majitelé zájem na vytýčení v terénu, mají nárok na jedno bezplatné zaměření a
označení odpovědnou firmou.
Ing. J. Odstrčilová

NOC KOSTELŮ VE STARÉ VSI
„Nechť jsou světla na nebeské klenbě,
aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“ Těmito slovy začínala pozvánka na Noc kostelů v olomoucké
arcidiecézi. Také ve Staré Vsi byl připraven
program v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Začínal mší svatou s hudebním doprovodem místní scholy a varhan. Pak zazněly
uvítací fanfáry staroveských hudebníků
na dechové nástroje a úvodní slovo správce
farnosti P. Bedřicha Horáka. Příznivě bylo
přijato vystoupení smíšeného chrámového sboru z Horní Moštěnice a Troubek, který
vede paní Petříková. Ing. Vladimír Darebníček přednesl vybrané kapitoly z kostelní
kroniky, vzpomněl dílo stavitele chrámu Gustava Meretty, podíl staroveských pánů
farářů na opravách a údržbě kostela v posledních letech. Kostel je neogotickou stavbou z let 1879 až 1884 s dochovaným interiérem. Kamenické, truhlářské i kovotepecké
prvky jsou zhotoveny podle jednotného návrhu a provedeny na vysoké řemeslné úrovni
s velmi jemným a precizním zpracováním. Autorem projektu byl arcibiskupský stavitel G. Meretta. Kostel byl prohlášen Ministerstvem kultury České republiky v roce
2000 Kulturní památkou. Následovala další část hudebního programu – myslivecké
halali dechového kvarteta P. Bedřicha Horáka, Jana Pavelky, Jaroslava Šišky a Štěpánky Zanáškové. P. B. Horák na baskřídlovku a J. Burian na varhany přednesli několik skladeb klasiků českých i zahraničních. Staroveský kostel má nádhernou akustiku,
kterou oceňují nejen posluchači, ale především hudebníci, proto tato část programu
byla krásným zážitkem. Velký zájem byl o výstup na věž kostela do asi 40 metrů nad
okolní terén, do prostoru hodin, zvonů, krovů chrámové lodi, k oknům věže. Je odsud
nádherný výhled do dalekého okolí Hané, od Kroměříže po Přerov. Mnozí využili možnosti rozhoupat zvony, které jsou celkem tři. Ti nejvytrvalejší z asi 120 účastníků si s P.
Bedřichem Horákem prošli sakristii a místnost Božího hrobu, naslouchali jeho výkladu o zajímavostech interiéru chrámu.
Za přípravu celé akce i zajímavého
vystoupení zaslouží poděkování organizátoři a vystupující hudebníci.
Svoji zprávu ukončím také citátem ze staroveské farní kroniky:
„Že chrám staroveský daleko široko nad jiné vyniká zvláštní elegancí
toho žáden očitý svědek popírati
nebude“.
Ing. J. Odstrčilová

MODELÁRNA PŘEROV S.R.O.
Při vjezdu do naší obce ve směru od Holešova je na levé straně u silnice jednopatrový
dům. Má novou střechu, omítku, okna, přístavbu, od silnice je zahrada oddělena novým
plotem. Pamatujeme si, že to bývala budova
šlechtitelské stanice. Po nešťastně provedené
privatizaci se zde vystřídalo několik majitelů,
kteří své plány měnili, a budova chátrala. Teprve v roce 2010 se stala majetkem firmy, jejíž
název je Modelárna Přerov s.r.o. Jednatelem a majitelem je pan Karel Šimoník z Čekyně.
Zajímalo mě, co se v budově změnilo od dob, kdy jsem jako studentka chodila do „šlechtitelky“ na prázdninové brigády. A byla jsem překvapena.
Po starých betonových schodech jsem vešla do dlouhé chodby se starou teracovou podlahou. Ale vše ostatní je k nepoznání – vůně dřeva, nové dveře, prostorná, členěná dílna se
spoustou zajímavých strojů. Pan Šimoník mě provedl od sklepa až po půdu, představil mi
jednotlivé stroje, seznámil s historií firmy i svými dalšími plány. Modelárna vznikla v roce
1961 pro slévárenský průmysl jako součást Přerovských strojíren. V roce 2002 se v rámci
privatizace strojírny rozdělily na různé subjekty a vznikla Modelárna Přerov s.r.o. Hlavním
produktem jsou dřevěné modely, které se užívají při výrobě forem pro odlévání nejrůznějších kovových odlitků. Základem je dřevo, které je přiváženo jako připravené, naklížené
plotny. Dřevo je z různých stromů – smrků, borovic, javorů, olší. Dřevěné plotny se řežou,
soustruží, brousí, slepují do požadovaných tvarů až do velikosti 8x4 metry. Pracuje zde
celkem 17 zaměstnanců. Práce od nich vyžaduje cit, přesnost, představivost, umění číst
technickou dokumentaci a převést ji do reality.
Pracovní prostředí je sice trochu hlučnější, ale stroje nejvíce hlučné jsou odděleny v samostatném prostoru. Ani dřevěných pilin zde v ovzduší mnoho není, u strojů je odsávání.
Zajímavostí je, že odsávaný znečištěný vzduch je po odprášení vracen zpět do dílny, využívá se tak jeho tepelný obsah k ohřevu. Odpadní dřevo, odřezky si odvážejí zaměstnanci
domů na topení. Získané piliny se lisují do briket a také si je pracovníci odebírají na otop
domácností.
V dílnách, kancelářích, sociálních zařízeních je velmi pěkné prostředí. Také zahrada
v okolí budovy je dobře ošetřena, jsou vysázeny nové stromky, keře, květiny. Pro majitele
je zatím „neznámou“ využití skleníků. Určité nápady má, ale který z nich bude v budoucnu
realizovat, zatím neví.
Trošku mě mrzí, že firma nese název Modelárna
Přerov a ne Stará Ves, ale chápu, že zavedené obchodní jméno se těžko mění a odběratelé by si na nový název obtížně zvykali. Věřím, že se bude podniku u nás
dařit, a že z domu s popisným číslem 238 budou do
světa chodit perfektní výrobky nesoucí otisk „zlatých
moravských rukou“.
Ing. Jaroslava Odstrčilová

FARNOST STARÁ VES
Vážení spoluobčané! Opět ke konci školního roku Vás chci srdečně pozdravit. Také
chci podat stručné informace o tom, co se ve staroveské farnosti dělo, děje a bude dít,
„dá-li Pán Bůh“, jak křesťané říkají. Možná jste zaregistrovali, že začátkem března běžel v televizi dokumentární film o životě v církevním dětském domově Emanuel. Také
se rozběhly opravy kříže u kostela a také střechy na kostele, části nad oltářem.
23. května se letos poprvé v naší farnosti uskutečnila „Noc kostelů“, projekt, který
má zpřístupnit kostel pro širokou veřejnost a představit i část života farnosti.
Poslední neděli v květnu se odpoledne konala pouť u kapličky u „studýnky“ v lese
za účasti lidí nejen ze Staré Vsi, ale i z okolních obcí. Vyšlo se procesím od kostela za
doprovodu dechové hudby a na místě se konala mše sv. a májová pobožnost.
V neděli 17. srpna vyvrcholí v naší obci hodové slavnosti. Jste srdečně zváni i na
slavnostní mši sv., která bude v 9 hod.
Přeji Vám všem příjemné prožití letního období, hlavně dovolené a dětem a mládeži
prázdnin. Ať během těchto zasloužených dní volna načerpáte zase nové síly k plnění
svých běžných povinností.
P. Bedřich Horák, administrátor farnosti Stará Ves.
VÁLEČNÉ VZPOMÍNKY
V letošním roce si svět připomíná výročí sto let od začátku první světové války. Neznám počet mužů ze Staré Vsi, kteří do války odešli a prožili válečné útrapy na bojištích nebo v zajetí. Jména mužů, kteří se nevrátili, protože někde ve světě byl ukončen
jejich život, jsou uvedena na pamětní desce u pomníku před školou. Z archívních materiálů jsem vyhledala několik úryvků ze vzpomínek těch, kteří domů přišli.
Antonín Bednářík, nar. 22. března 1882. Nastoupil vojenskou službu za války 16.srpna 1915 v Olomouci k pl.č.54, byl poslán na ruskou frontu, prvních bojů se zúčastnil
u Raranče na Bezarabské frontě. Byl raněn u Raranče dne 4. dubna 1916 těžce do levé
ruky a pravého oka, léčil se v Černovicích, Košicích, Olomouci a Přerově. Domů se
vrátil 28. listopadu 1917.
„Nastoupil jsem vojenskou službu 16. srpna 1915 v Olomouci k pluku čís. 54 ku třetí
rotě a po čtyřtýdenním výcviku poslán i se svým bratrem Adolfem na ruskou frontu u
Kotzmaně a Ščitovců, pak 18. listopadu jsme celý pluk jeli na italskou frontu u Gorice
a pak na štědrý den roku 1915 jsme jeli znovu na ruskou frontu, kde jsem byl dne 4.
dubna raněn a můj bratr Adolf, s kterým jsem sloužil u jednoho pluku, byl zabit střelou
z miny. Následovalo moje léčení v Černovicích, v Košicích, v Olomouci a v Přerově.
Z Přerova jsem šel znovu na ruskou frontu, ale už jako invalida k službě beze zbraně.
Dne 22. září mě zemřela manželka Antonie zkrz což jsem byl pak od vojenské služby
zproštěn a přijel dne 18. listopadu r. 1917 domů.“
Bohumil Mlčoch, nar. 16. března 1890. Odveden byl v roce 1913, aktivně sloužil
před válkou od 1. října 1913 do r. 1918 v Krnově. Zúčastnil se bojů u Lublin, Sinkov,
Okna, Raranč, Lužany, na Hoře Kléva Limanová. Byl raněn u Lublina do očí, u Oken

do nohy, léčil se v Olomouci, v Rosny v Uhrách.
„Mojí službou bylo sanitní oddělení. Při největším klidu opovážili se vařit si snídaní
dva bratři Bednáříkovi Adolf a Antonín. Při rozdělávání ohně přiletěla nepřátelská koule, při které byli zasažení. Adolf byl na místě mrtev, neboť nepřátelská střela mu rozbila
hlavu úplně, Antonín byl těžce zraněn. Adolfa jsem pochovával se svojím oddílem u
Raranče pod kopcem. Hrob jsme označili křížem s nápisem: Zde odpočívá můj přítel a
občan Adolf Bednářík rodák ze St.Vsi. Na Italské jsem byl 3 měsíce u Gorice ve vesnici
Černici, tam jsme prožívali vánoční svátky r. 1917. Po 3 měsících jsme z bojiště odtáhli
nevěda kam, deň a noc jsme pochodovali na nádraží, kde nás odváželi zpět na Rusko.
R.1916 jsem byl poctěn malou stříbrnou medailí po bitvě u Sinkova. Druhá pocta r.
1917 po bitvě u Raranče velkou stříbrnou medaili. Bylo by mnoho vzpomínek za tu
dobu. Ale tímto končím Bohumil Mlčoch.“
Josef Janoch, nar. 1. května 1885. Nastoupil vojenskou službu za války 1. února
1915 v Brně k pl.č.3 a byl poslán na ruské bojiště v Grybově, zúčastnil se bojů u Gorlice, u Jaroslavi, u Jasla. Byl zajat dne 18. června 1915 u Jasla a byl poslán na hospodářské práce do Astrachánu. Vrátil se domů 21. prosince 1918.
„Odveden jsem byl 15. listopadu 1914 a narukoval jsem 1. února 1915 do Husovic, co
jest Brněnské předměstí. Do pole jsem byl poslán 15. března, a přijeli jsme do Grybova,
a pak jsme šli do Bystré a odtud do zákopů u Gorlice. Tam jsme byli v zákopech do
prvního května, pak se hnula celá linie. Prvého boje jsem se zúčastnil u Gorlice, pak u
Jaroslavi a třetího boje za Jaslem. Tam jsem byl též zajat 18. června a odvezen nejprve
do Kijeva a pak nás odvezli do Astrachánu do zajateckého tábora. Z Astrachánu jsme
byli rozděleni na práci k rolníkům. Tam jsem pracoval až do odjezdu.“
Jan Servus, nar. 20. května 1880. Odveden byl v r. 1902, aktivně sloužil před válkou
od 1.října 1902 do 15. září 1904 v pluku č. 18 v Olomouci.
Nastoupil vojenskou službu za války dne 2. srpna 1914 v Opavě k pluku č. 15 a byl
poslán na ruské bojiště, kde se zúčastnil bojů: Lublín, Pinčov, Ivangorod, Kylce. Byl
raněn dne 14. září 1914 do nohy, léčil se v Sampeltě, dolní Rakousy. Byl zajat dne 24.
prosince 1914 na bojišti u Pinčova. Byl poslán do tábora v Tomsku a potom pracoval u
zemědělce. Vrátil se domů dne 12. srpna 1921, nemocen.
František Kresničer, nar. 14. února 1895. Odveden by
21. února 1915, nastoupil vojenskou službu dne 15. března 1915 v Brně k pluku č.3 a byl poslán 25. května 1915
na ruské bojiště. Zúčastnil se prvních bojů dne 30. května
1915 u města Rěšova, v červenci u Ivangorodu (pevnost), v
prosinci u Lucku (pevnost). Roku 1916 v květnu u Bučače,
v červnu Podhajce a Monasterisk město. Byl zajat 31. srpna
1916 u Monasterisk po 3 denním boji. Poslán do tábora do
Bučače na práci a potom dne 5. listopadu 1916 do zajateckého tábora do Ruska do Dárnice. Byl raněn do boku pod
žebra dne 31. srpna 1916 u Monasteriska, léčil se v Rusku.
Domů se vrátil 2. května 1918.
„V roce 1915 narukovali jsme na vojnu ve válečné době

jako 20ti letí hoši a po krátkém výcviku byli jsme odeslaní na bojiště. Roku 1915 bylo
ještě na ruské frontě dosti obstojné válčení, zásobování bylo pravidelné a rusové bez
velkých bojů stále ustupovali. Na podzim r. 1915 náš prapor byl zamořen zlou nemocí
(úplavice), takže zbytek mužstva, které zůstalo zdrávo bylo odesláno do zázemí. Po
druhé jsem jel do pole 15. května 1916. Ten rok po celé 3 měsíce jsme ustupovali; ten
čas padli v mé přítomnosti dvá kamarádi, z Bojkovic Tyrolt 22 let a Jos. Hudeček z Uh.
Hradiště také 22letý. Ten rok na frontě bylo již mnoho hladu a strádání. V zajetí r.191617 bylo nám velmi zle, byli špatně stravovaní a měli jsme na měsíc 1 rubl t.j.2.40 kor.
V 18.tém roce když jsem se vrátil ze zajetí a měl znovu na bojiště do Italie, jsem z
Brna utekl a již jsem narukoval až v listopadu jako vojín Československé armády do
Kroměříže.“
Augustin Popela, nar. 1. května 1871. Odveden byl v červnu 1892, aktivně sloužil od
1. října 1892 do 1. října 1895 u dragounů v Krakově – Halič. Nastoupil vojenskou službu
za války dne 17. ledna 1916 v Olomouci k p. pl.č.54 a byl poslán 1. června na bojiště.
„V roce 1914 v červnu vyhlášena mobilizace. Nepočítal jsem již s narukováním. V
roce 1915 byly opět odvody do 50 roků nařízený, při nichž dne 21. září 1915 uznán
za schopna a 17. ledna 1916 poslán do Olomouce ku 54. pěšímu pluku, prodělaje cvičení ve zbrani, 1. června t.r. poslán do pole na bojiště na ruskou frontu ku Brodům,
pobyv 2 měsíce útrapami jsem onemocněl a při útočení a tlaku ruské fronty byl jsem
nemocničním vlakem poslán do nemocnice do Brna. Po uzdravení 29. listopadu 1916
poslán k pluku do Olomouce, odkud dne 6. ledna opět se setninou do Karpát na Horu
Sevuli vysokou 2000 m, kdež pro hrozné bouře sněhové žádný oddíl nevydržel déle
měsíce, při průlomu ruského vojáka a légií u Zborova byla naše setnina čís.93 stažená
ku Perchinsku a oduď po 8 dnech po rozvratu ruské fronty, postoupili přes Stryj, Kolomaji Černovice do Kotu Lubaňsky na Rusko, kdež se odehrávaly boje. Zde jsme byli
ubytováni v rozstříleném Městě Molodii, kdež bylo divizní velitelství. 16.12. t.r. jsem
onemocněl srdeční nervozou a štábním lékařem poslán do nemocnice do Černovic po 4
týdnech 12.1. 1918 po uzdravení byl jsem ustanoven jako Kino správce v Molodii kdež
jsem měl po dobu 3 měsíců pěknou práci - říditi Kino, vydávati vstupenky. Zde jsem
při návštěvě kina shledával se a stýkal se známými z naší milé obce, které jsem dříve
po 3 roky neviděl. Dne 8. dubna byl jsem povolán zpět k setnině a jeli jsme do Itálie,
anžto nastal klid na Ruské frontě. Německé pluky jeli drancovat na Ukrajinu. Po 7
dnech lopotné jízdy ve vlaku dojeli jsme do Vitorie a pak do Boulogne až do Udine. 16.
8. t.r. bylo nařízeno, že ročníky 1870 – 1871 mají býti z fronty staženy a dopraveny do
zázemí a pověřeny strážní službou blíž svých domovů, což se stalo na nátlak českých
poslanců. Po příjezdu a hlášení v zhromáždišti v Janoku v Haliči byl jsem ustanoven
velitelem nádražním v Přerově se 24 muži, kdež po rozestavění stráží okolo nádraží
aby se zamezily krádeže pošt a uhlí měl jsem volno. Dne 10. října pan ředitel Vincík
cukrovaru Brodeckého zakročením v Olomouci u velitelství vymohl mě propuštění a
byl jsem ustanoven v cukrovaru civilně jako kontrolor zajatců 84 Rusů a 24 Italů v cukrovaru pracujících. A zde 28. říjen 1918 mě všeho zprostil. Pro nedostatek místa není
možno zažité chvíle vypisovati, které byly zlé a často i kratochvilné.“
Ing. J. Odstrčilová

Myslivecký spolek Stará Ves pořádá
v sobotu, dne 12. 7. 2014 od 14 hodin

„Myslivecký den pro děti“

v areálu Na kopcách s diskotékou pro děti
Pro děti budou připraveny různé dovednostní a vědomostní soutěže, ukázky
práce sokolníků, střelba ze vzduchovky, malování na obličej a bohatá tombola. Členové našeho spolku předvedou práce loveckých psů, seznámí děti,
jak se chovat v přírodě a také vystoupí domácí trubači. Samozřejmě nebudou chybět myslivecké dobroty, pití a sladkosti pro nejmenší.
Jsou zváni všichni občané a to nejen z naší vesnice, ale i z vesnic okolních.
za MS Stará Ves
Slaměník Roman

Obecní pálenice Stará Ves

Oznamujeme pěstitelům, že přijímáme 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 Stará Ves č. p. 54 nebo vložením do schránky
obecního úřadu Stará Ves č. p. 75. Poté budete tel. kontaktování a
dohodneme s Vámi termín pálení nebo od pátku 25. 7. 2014 bude
každý pátek v době od 16.00 do 18.00 hod. přítomen v pálenici
zaměstnanec, který přihlášku osobně převezme a zájemce si může
termín pálení dojednat přímo na místě.
Kontakt: 723 934 462 p. Procházka
tel. pálenice: 581 222 069 - v době pálení
V případě dotazů se můžete obrátit na obecní úřad
na tel: 581 222 014.
Pálenice nabízí
• tradiční osvědčenou technologii dvojité destilace;
• vakuové přečerpávání kvasů z přepravních nádob;
• dlouholetou tradici pálenice i obsluhujícího personálu,
které garantují kvalitu vypáleného destilátu.

Církevní dětský domov Emanuel si v letošním roce připomíná 10 let svého fungování. Při této příležitosti si Vás dovolujeme pozvat v sobotu 27. září 2014 na oslavy našeho výročí.
V 10:00 hod. poděkujeme za uplynulých 10 let bohoslužbou v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Vsi. Mši svatou bude sloužit olomoucký biskup Mons.
Josef Hrdlička.
Od 14:30 do 18:00 hod. bude dětský domov otevřený pro všechny zájemce o prohlídku. Zároveň bude možnost vyzkoušet svou šikovnost při drobných ručních
pracích i sportovních aktivitách.
Srdečně všechny zveme ke společným oslavám i návštěvě našeho domova.
Jan Tomiga, ředitel

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ!
LEDEN: Rušikvasová Vlastimila, Sklenářová Ludmila, Šiška Jaroslav, Dohnalová Jana, Vybíralová Iva, Čierná Dagmar, Procházka Augustin.
ÚNOR: Zemánková Lidmila, Zanášková Ludmila, Skácelíková Paulína, Říhová
Albína, Mádrová Svatava, Ragošová Jindřiška.
BŘEZEN: Servusová Marie, Černošková Miroslava, Zanášková Marie, Fišnarová Vlasta, Zanáška František, Onderka Josef, Neradil Vladimír.
DUBEN: Rozsypalová Marie, Oceláková Justína, Jurečková Jana.
KVĚTEN: Kresničerová Božena, Macháňová Božena, Vítek Zdeněk, Dostálová
Anna, Horák Miloslav, Karabina Otakar, Mádr František, Horáková Jana, Raková Eliška, Hradilíková Antonie, Černošek Miroslav, Procházka Vladimír.
ČERVEN: Čierný Vladimír, Bajerová Marie, Rak Jindřich, Zdráhal Josef,
Dittrich Jaroslav, Zapletalík Miloslav.

Narození:
Mičkal Josef, Juřica Filip, Mrázek Filip
Úmrtí: Bílek Josef, Ministrová Žofie, Fišnar Karel.

SDH STARÁ VES
si Vás dovoluje pozvat na

HODOVÉ OSLAVY
ve dnech 15. 8. – 17. 8. 2014
v areálu ,,Na Kopcách“
PROGRAM:
PÁTEK 15. 8. 2014
16:00 ODPOLEDNE PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI
TÁBORÁK PRO DĚTI
DISKOTÉKA PRO DĚTI
KADEŘNICKÁ SHOW
SOBOTA 16. 8 2014
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
20:00 PŘEDHOHODOVÁ ZÁBAVA SE SKUPINOU EXPO&PENSION
NEDĚLE 17. 8. 2014
8:30 BUDÍČEK NA NÁVSI S MORAVSKOU VESELKOU
9:00 MŠE SVATÁ V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
13:00 ZÁVODY MLADÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM ÚTOKU A ŠTAFETĚ CTIF
14:00 UKÁZKY HASIČSKÉ TECHNIKY HZS OLOMOUCKÉHO KRAJE
15:00 HODOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU TŘI NA TŘI
Během oslav budou pro děti připraveny atrakce a na své si tradičně
přijdou i milovníci dobrého jídla a pití.

