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Vážení spoluobčané,
zbývá nám posledních pár dní do konce letošního roku. Když se zamyslím, věcí, které
se udály, bylo mnoho. Největším úkolem, který se nám podařilo splnit po víceletém úsilí a průtazích s vyřízením stavebního povolení, byla rekonstrukce komunikace
Ke Hřišti a rozšíření veřejného osvětlení v této lokalitě. Dále byla v letošním roce
provedena oprava jímky na výpalky v místní pálenici, jejíž havarijní stav volal po rekonstrukci. Při této probíhající opravě byla současně provedena i oprava části rozvodů
vnitřní kanalizace. Došlo také k drobným opravám problematických míst části komunikace za kostelem, které protínají odvodňovací žlaby, opravě prostoru před skladem
prodejny Jednoty nebo např. k vybudování stání pro kontejnery na tříděný odpad před
OÚ. V těchto aktivitách přispívajících k dalšímu zvelebování obce budeme pokračovat i v roce následujícím. Plánovány jsou opravy dalších úseků komunikací např.
K Juřicovému, oprava komunikace úseku za OÚ ke kostelu, která povede k odstranění
problematického výškového napojení jednotlivých větví komunikací
a způsobující poškození vozidel, vybudování stání pro kontejnery
na tříděný odpad na dolním konci u zastávky, včetně celkové
úpravy veřejného prostranství v jejím okolí. Čeká nás také velmi důležitý úkol, kterým je pořízení nového územního plánu
obce, do jehož projednávání budeme chtít zapojit také veřejnost.
Po rekapitulaci věcí materiálních mi dovolte, abych se
poohlédla také po záležitostech kulturních, společenských a sportovních. Byly to např. plesy organizací
a spolků, vodění medvěda, karneval pro děti, velikonoční
salón, dětský myslivecký den, hodové oslavy, hasičské
závody, sportovní utkání našich fotbalistů, drakiáda spojená se zdravým dnem, vítání občánků, oslavy 10. výročí
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založení CDD ve Staré Vsi, lyžování pro veřejnost nebo adventní zastavení na návsi.
Z tohoto výčtu je zřejmé, že naše vesnice žije. Touto cestou bych tedy ráda poděkovala
všem organizacím, spolkům a občanům, kteří věnují svůj čas a úsilí jejich přípravě
a realizaci. Děkuji pracovníkům školy za jejich práci při mimoškolních aktivitách, ale
také spolkům naší obce za jejich činnost s dětmi a mládeží. Tato práce vede k tomu, aby
měly děti i jiné zájmy než televizi, počítač a facebook a rozvíjí v nich zájem o přírodu,
pohyb a sport. Dále děkuji všem podnikatelům a firmám, kteří drobnými dary podporují naše spolky v jejich činnosti. Děkuji také pracovníkům obce a zastupitelům za jejich
celoroční práci vykonávanou pro obec a v neposlední řadě bych ráda poděkovala všem
občanům, kteří pečují o veřejná prostranství, aby naše obec byla příjemným místem pro
život. Věřím, že i nadále se bude naše obec rozvíjet a posouvat dál.
Zima ukazuje svá kouzla, mráz předvádí svoji sílu a cesty nás vedou do tepla domovů.
Opět přišla zima a s ní další Vánoce a další nový rok.
Světla vánočních svíček se zrcadlí v našich očích a naplňují teplem naše srdce.
Ať prozáří teplem nejen sváteční chvíle Vánoc, ale všechny dny nového roku.
To Vám přeje starostka obce

Jiřina Mádrová

ŘÁDKY ZE ZASTUPITELSTVA
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 25.6.2014
- Zastupitelstvo obce 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.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení Rozpočtového opatření
č. 4/2014 ze dne 31. 5. 2014 a k provedenému rozpočtovému opatření nemá připomínky.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor s Jednotou Uherský Ostroh.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo 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- rozšíření kNN) .
- Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku Oblastní charitě v Přerově ve výši
5 000,--Kč na financování pečovatelské služby.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves stanovilo počet členů zastupitelstva pro další volební
období na 9 členů.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí termín voleb do zastupitelstev obcí na další
funkční období, který byl prezidentem republiky stanoven na 10.-11. října 2014.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o průběhu“ Rekonstrukce vozovky
místních komunikací- větev C2“.

32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 22. 9. 2014
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení Rozpočtového opatření
č. 5 /2014 ze dne 30. 6. 2014, Rozpočtového opatření č. 6/2014 ze dne 31. 7. 2014
a Rozpočtového opatření č. 7/2014 ze dne 31. 8. 2014 a k provedeným rozpočtovým
opatřením nemá připomínky.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí provedení kontroly kontrolního výboru provedenou dne 25. 6. 2014 a provedení kontroly finančního výboru provedenou dne 26.
6. 2014.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce Stará Ves za rok 2014 provedené dne 3. 9. 2014 a nemá k němu připomínky. Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- Zastupitelstvo obce schválilo znění smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 5 000,--Kč uzavřené mezi obcí Stará Ves a Oblastní charitou Přerov.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí výsledek on-line výběrového řízení
na výběr dodavatele zemního plynu a elektrické energie. Vítězným dodavatelem
zemního plynu na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 je společnost Pražská plynárenská, a. s.. Vítězným dodavatelem elektrické energie na období od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2016 je společnost Europe Easy Energy a. s..
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo pacht pozemků p.č. 754/1 a 754/2 v k. ú.
Stará Ves u Přerova panu Stanislavu Vávrovi. Pachtovní smlouva bude uzavřena
na dobu od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo pacht obecních pozemků p. č. 279, p. č. 644/1,
p. č. 646, p. č. 647, p. č. 648/1, p. č. 684/2, p. č 700, p. č. 701, p. č. 725/5 vše v k. ú.
Stará Ves u Přerova na období jednoho roku sl. Petře Zakopalové s tím, že nájemné
na období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 bude uhrazeno nejpozději do 19. 12. 2014,
jinak smlouva pozbývá platnosti.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí nabídku Jednoty spotřebního družstva
v Uherském Ostrohu na pronájem prostor prodejny smíšeného zboží v části objektu Stará Ves 75a její další projednání na následujícím zasedání zastupitelstva obce
po uskutečnění schůzky se zástupci Jednoty, jejímž účelem je stanovení nájemného
a organizace provozu chodu prodejny v případě provádění oprav prodejny.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS – Partnerství Moštěnka -„Náš region – naše
radost“ a nemá k ní připomínky.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí připomínky k nedodržování jízdního
řádu spoje č. 920018 (posila) a ukládá starostce obce prověření této situace a projednání stížnosti s dopravcem, za účelem nápravy dodržování jízdního řádu.
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 10.11.2014
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí složení slibu 9 členů Zastupitelstva obce Stará
Ves podle § 69 odst. 2 zákona o obcích a schválilo ověřovateli zápisu p. Josefa Rozsypala a p. Jarmilu Lojdovou a zapisovatelem p. Jiřinu Mádrovou.
- Zastupitelstvo obce schválilo program ustavujícího zasedání.

- Zastupitelstvo obce schválilo pro volební období 2014-2018 volbu jednoho místostarosty.
- Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schválilo,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Funkce místostarosty bude i nadále neuvolněná.
- Zastupitelstvo obce schválilo veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem
uvedeným předsedajícím.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo starostkou obce p. Jiřinu Mádrovou.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo místostarostou obce p. Radka Heryana.
- Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
- Zastupitelstvo obce schválilo předsedou finančního výboru p. Josefa Rozsypala.
- Zastupitelstvo obce schválilo předsedou kontrolního výboru Mgr. Gabrielu Heryanovou.
- Zastupitelstvo obce schválilo členem finančního výboru p. Rudolfa Šrameka
a p. Milana Chodníčka. Členem kontrolního výboru schválilo p. Michala Darebníčka
a p. Vladimíra Raimra.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
schválilo odměnu za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce.
- Zastupitelstvo obce schválilo zřízení Výboru veřejného pořádku a životního prostředí a zřízení Výboru pro občanské záležitosti a sport. Předsedou Výboru veřejného
pořádku a životního prostředí schválilo p. Michala Darebníčka a členem výboru byl
zvolen p. Milan Chodníček. Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo předsedou Výboru pro občanské záležitosti kulturu a sport pí Jarmilu Lojdovou a členem výboru byla
zvolena Mgr. Gabriela Heryanová.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí provedení Rozpočtového opatření č. 8/2014
ze dne 30. 9. 2014 a nemá k němu připomínky.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o provozních nákladech prodejny Stará Ves
a přípravu smlouvy na nájem prodejny smíšeného zboží v části nemovitosti Stará Ves 75.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o závazku
veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti uzavřeného mezi těmito smluvními
stranami: Obec Stará Ves
ARRIVA Morava a.s.
Olomoucký kraj
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí úpravu jízdního řádu spoje č. 920018
spočívající v uspíšení tohoto spoje o pět minut. Nový jízdní řád tohoto spoje vstoupí v platnost 14. 12. 2014. Odjezd autobusu ze Staré Vsi směrem do Přerova bude
v 7.02 hod.
-Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti uzavřenou mezi Obcí Stará Ves a Olomouckým krajem. Výše
příspěvku činí 70,--Kč/obyvatel/rok.
-Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí konání benefičního koncertu v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Výtěžek koncertu bude věnován na opravu střechy kostela.

MLADÍ HASIČI
17.8.2014 – na Hodovou neděli naše
SDH připravilo závody pro mladé hasiče. Pro kategorii starší žáci byly připraveny disciplíny v požárním útoku
CTIF a štafetě CTIF. V této kategorii
se o Pohár starosty SDH utkaly následující SDH- Říkovice, Stará Ves, Henčlov, Karlovice. Pohár si zaslouženě
odvezlo družstvo z Henčlova, 2.místo
získala Stará Ves, 3. místo SDH Říkovice, 4. místo SDH Karlovice. Pro kategorii
mladších žáků byly připraveny disciplíny ve štafetě CTIF a štafetě požárních dvojic.
O pohár bojovalo jen místní družstvo
mladých hasičů.
5.9.2014 – v pátek večer jsme jeli do
Horní Moštěnice, kde se konal třetí
ročník nočních závodů Memoriál Františka Vrány, mladí hasiči se utkali o pohár s družstvem
Horní Moštěnice, které také v požárním
útoku porazilo a zaslouženě si odvezli
pohár za 1. místo
14.9.2014 – jsme se vydali na závody
do Špiček, kde se konalo poslední kolo
Velké ceny, závodů v požárním útoku pro mladé hasiče. Kvůli špatnému počasí se
těchto závod zúčastnili jen starší žáci, kteří se umístili na 15. místě z 20 družstev.
21.9.2014 – hned následující sobotu jsme se jeli utkat do Bochoře o Bochořskou sovu
2014, tyto závody byly zvláštní, protože požární útok, ve kterém se soutěžilo, probíhal večer. Naše družstvo šlo na start se startovním číslem 1, děti byly patřičně nervózní, ale i tak 39. místo z 64 družstev je pěkný výkon.
4.10.2014 – první říjnovou sobotu nás čekalo I. kolo požární všestrannosti, které se
konalo jako loni ve Vysoké na Hranicku. Na tyto závody jsme jeli se třemi družstvy.
Mladší žáci ve složení: Martin Uhlíř, Karolína Bolfová, Jan Juřica, Tereza Kocourková, Elena Popelová se umístili na 10. místě ze 30 družstev. Starší žáci: Adéla Ilgnerová, Kateřina Bolfová, Denisa Dvořáková, Jakub Kocourek, Matěj Nevříva skončili
na 18. místě z 27 družstev. Letos jsme poprvé založili družstvo dorostů, protože nám
někteří žáci dosáhli věkové kategorie pro činnost dorost a měli zájem i nadále soutěžit: Michaela Mádrová, Simona Popelová, Nikol Ilgnerová, Jakub Bolf, Michal
Nevříva. Jejich trat měřila 5 km, úkoly, které museli plnit, byly šplh na laně, střelba ze vzduchovky, zdravověda, požární a technické značky a práce s buzolou. Naše
družstvo skončilo na hezkém 3. místě.
							
Pavlína Procházková

SC STARÁ VES V OKRESNÍM PŘEBORU
Před prvním zápasem na staroveských hodech proti týmu Lazník jsme si dali cíl
vyhrát v této části sezóny co nejvíce zápasů a získat alespoň 15 bodů. Prvním zápasem
jsme úkol začali plnit na 100 %, protože jsme vyhráli 4:2 (2x Z.Hilbert, R.Heryan,
L.Plch).
Na druhý zápas jsme jeli do Lipníka, kde jsme v posledních minutách vstřeleným
gólem vydřeli remízu 2:2. (Z.Hilbert, R.Heryan)
Ve třetím zápase jsme doma rozstříleli Hustopeče 5:2 (2x R.Chalupa, 2x J.Domanský, M.Mádr), v dalším zápase jsme jeli do Želatovic, kde jsme počítali s prohrou,
protože na tomto hřišti se nám nikdy moc nedařilo. Proto byla výhra 1:2 (Z.Hilbert,
L.Zemánek) velkým překvapením nejen pro nás, ale i pro soupeře.
Ve šňůře výher jsme pokračovali i zápasem doma, 2:0 jsme porazili Soběchleby
(2x M.Michálek). Další zápas se odehrál v Lobodicích, kde jsme po poločasové remíze prohráli 3:1 (M.Mádr). Prohraným zápasem v Újezdci 2:0 začala série problémů.
V Újezdci se zranil Martin Michálek, který už do konce podzimní části nenastoupil
a v lednu ho čeká operace.
Doma jsme porazili Bochoř 4:0 (2xR.Heryan, 2x L.Plch), pak jsme jeli do Skaličky,
kde jsme na hřišti, které má neuvěřitelné převýšení 2 metry, hned v první minutě ztratili
kapitána Radka Heryana, pro kterého skončila nejen podzimní, ale i jarní část soutěže.
Takže přesně v 11 hráčích jsme 3:0 prohráli. Absence dvou hráčů a výborný výkon
Býškovic, které jsou momentálně v tabulce na prvním místě, byly jednou z příčin naší
nejvyšší prohry 2:7 (2x Z.Hilbert).
Tři dny před zápasem s Opatovicemi skončil v nemocnici David Novotníček a trenér
Rudolf Šramek stál před nelehkým úkolem, jak odehrát zápas. Protože se omluvili
i další hráči, museli jsme zápas doslova odpískat a kontumačně jsme prohráli 3:0.
Poslední dva zápasy jsme odehráli v těžko uvěřitelném počtu 11 hráčů. I přesto (nebo
možná právě proto) se hráči vybudili k maximálnímu výkonu a Domaželice nám podlehly 3:1 (2x J.Domanský, Z.Hilbert) a v Brodku jsme byli v přestřelce gólů úspěšnější
a zajistili jsme si výhru 3:5 (3x P.Horák, M.Mádr, R.Chalupa).
Takže konečné skóre? 22 bodů v soutěži, 5. místo v tabulce a 11 hráčů na soupisce.
Bodově i tabulkově jsme úkol ze začátku sezóny splnili dokonale. Bohužel 11 hráčů
z původních 17 je velká prohra. Tři zranění (M.Michálek, R.Heryan, D.Novotníček)
a 3 hráči, kteří po rozhodnutí trenéra, nebo po svém vlastním uvážení(S. Čech, L.Plch,
M.Lojda) skončili, znamenají velký úkol. Zatímco se budou hráči připravovat na jarní
sezónu, musí trenér a sekretář klubu sehnat hráče, kteří by kádr doplnili po fotbalové
i osobnostní stránce.
Doufáme, že do jarní soutěže vydrží zdraví hráčů a nasazení fanoušků a pořadatelů,
bez kterých by naše hra byla k ničemu.
(www.scstaraves.cz)
G.Heryanová

SDH STARÁ VES
Letos 15. – 17. srpna
pořádalo naše SDH hody.
V pátek odpoledne byl
pro děti v areálu Na Kopcách připraven táborák
a soutěže, ve večerních
hodinách byla připravena
kadeřnická show Zdeňka
Jurince a disco pro děti
s DJ Chodňou.
V sobotu odpoledne se
na hřišti hrál fotbal mužů
nad 35 let, kde proti sobě
stáli muži ze Staré Vsi a
Přestavlk. Po nich se hrálo první kolo mistrovského utkání SC Stará Ves – Lazníky.
Večer patřil předhodové zábavě se skupinou EXPO&PENSION.
O příjemné nedělní probuzení se postarala kapela Moravská Veselka, která hrála na
návsi. Po budíčku následovala mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Letos
poprvé jsme se rozhodli program hodů zpestřit a upořádat je v hasičském duchu. Odpoledne se v areálu Na Kopcách uskutečnil nultý ročník závodů O pohár starosty SDH,
tyto závody byly pro mladé hasiče. Pro kategorii starších žáků byla připravena štafeta a
útok CTIF, pro mladé hasiče byla připravena štafeta požárních dvojic a CTIF. Závodů
se zúčastnila čtyři družstva z okolních vesnic. Naše pozvání přijaly SDH Karlovice, Říkovice a Henčlov. Za organizaci závodů jsme byli pochváleni a pokud bude zájem SDH
stejný jako letos, pokusíme se je zopakovat i v letech následujících. Závody byly doprovázeny ukázkou hasičské techniky HZS Olomouckého kraje odboru Přerov, kterým
bychom tímto chtěli poděkovat za jejich účast. V podvečer přišla na řadu již tradičně
tombola a k poslechu a tanci nám zahrála skupina Tři na tři.
5.9.2014 – v páteční večer se naši muži zúčastnili třetího ročníku nočních závodů
Memoriál Františka Vrány, kde naše družstvo skončilo na 5. místě.
8.10.2014 – ve středu byla naše zásahová jednotka povolána k dopravní nehodě na
silnici mezi obcemi Stará Ves a Říkovice, kde po srážce osobního auta se srnou došlo
k převrácení automobilu na střechu, řidič neutrpěl žádná zranění.
2.11.2014 – v sobotu byl uspořádán výlet pro mladé hasiče na bazén do Hranic na
Moravě. Děti dostaly dvouhodinové řádění v aquaparku jako odměnu za svou celoroční
činnost.
Tomáš Procházka
velitel SDH Stará Ves

KLUB DŮCHODCŮ
Výbor připravil pro členy
klubu ve druhém pololetí
několik tradičních akcí. Nejdříve to bylo v srpnu Pohodové posezení v hostinci na
Základně u kávy, zmrzlinového poháru a vína.
V říjnu jeli zájemci do
Kroměříže do nově otevřené
Květné zahrady. Obdivovali
jsme upravené prostory dosud nepřístupných i známých míst – vodotrysky ve Pstružích
rybnících, zahradní kabinety Holandské a Pomerančové zahrady, Ptáčnice, Králičí kopeček, Rotunda, bludiště. Ze střechy 244 metrů dlouhé kolonády jsme viděli květinové
záhony s letničkami.
Dalším místem našeho pobytu byla výstava Floria. Překvapilo nás rozšíření areálu
o další výstavní plochu, které způsobilo, že snad ubylo prodejních stánků. Obdiv jistě
patřil velkému pavilonu s ukázkami bonsají a také vystavovaným drobným domácím
zvířatům.
V závěru roku se členové klubu sejdou na Mikulášském odpoledni u tradičních zimních dobrot.
Za přípravu všech akcí patří poděkování členkám výboru, pí Šenkové, Machulové,
Dittrichové, Procházkové a Valentové, za finanční příspěvek na naši činnost obecnímu
úřadu.
Ing. Jaroslava Odstrčilová

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
• 1. září 2014 jsme zahájili nový školní rok s počtem zapsaných dětí v MŠ 39. Do ZŠ
nastoupilo 42 žáků.
• 4. září nás navštívilo divadlo jednoho herce s pohádkou Šípková Růženka.
• Ve dnech 9. a 11. září jsme sbírali v Říkovicích a ve Staré Vsi starý papír.
• Týden 15.-19.9.2014 jsme prožili na škole v přírodě – tentokrát v Rajnochovicích na
Zubříči.
• Od září probíhá pravidelná výuka plavání 14 dětí MŠ a 38 žáků ZŠ.
• Již tradičně se žáci naší školy účastní dopravní výchovy pořádané DDM Atlas. V měsíci říjnu absolvovali teoretickou část, v květnu je čeká část praktická.
• V říkovském parku jsme 10. října uspávali podzimní vílu.
• V letošním roce jsme se zapojili do celoroční aktivity OLYMPIJSKÝ PĚTIBOJ.
Vzhledem k tomu, že současný životní styl vede k obezitě dětí, měl by tento program
pomoci ke zvýšení zdatnosti a obratnosti dětí.
• V areálu Na Kopcách ve Staré Vsi jsme 17. října připravili zábavné odpoledne pro

veřejnost ke Dni výživy – Ve
zdravém těle zdravý duch.
Účastníci měli možnost připravit a posléze ochutnat saláty, otestovat svou tělesnou
zdatnost, nechat si změřit
tlak, cukr v krvi, provést HEALTH MONITOR (určení
množství tělesného a viscerálního tuku, tělesné vody,
hmotnosti kostí, metabolického
věku …). Děti se snažily pouštět draky, bohužel vítr nefoukal, tak si alespoň pochutnaly na vlastnoručně opečených buřtech. Děkuji všem,
kdo se podíleli na tomto velmi příjemném setkání – zvláště rodičům, kteří přinesli
na ochutnání výborné saláty, paní Magyariscové za monitoring, paní Petříkové za
měření tlaku a cukru, OÚ za buřty pro děti a všem zaměstnancům školy za přípravu
této akce.

ZVEME VÁS
na návštěvu zámku Náměšť na Hané
na akci Advent na zámku dne 15. prosince 2014,
odjezd 7.30, cena pro děti 150,- Kč, ostatní 200,- Kč.
Hlaste se v ZŠ nebo na telefonu 581222119
ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
V novinách jsem si přečetla zprávu, že škola v Horní Moštěnici oslavuje padesátileté
výročí. Překvapilo mě to. Vždyť do měšťanky do Moštěnice chodili staroveští už před
druhou světovou válkou. Pamětníci vzpomínali, že někteří chlapci chodili do Břestu,
jiní do Moštěnice či jezdili vlakem do Přerova. A děvčata? Ta buď dochodila povinnou
školní docházku v obecné škole ve Staré Vsi nebo ve škole v klášteře v Přestavlkách.
A tak jsem zprávu pročetla pozorněji. Jedná se totiž o školu novou, devítitřídní postavenou na kopci Pod Vinohrady. Zajímalo mě, kolik učitelů a žáků ze Staré Vsi zde
působilo, učilo se. Byly to paní Marie Rozsypalová, paní Iva Vybíralová a paní Ludmila Nevřalová. Školu absolvovalo přes dvě sta staroveských žáků. Střídala se období, ve
kterých děti odcházely také do školy v Kostelci u Holešova nebo do Přerova.
Věřím, že všichni vzpomínají na roky prožité v základní škole rádi a ty pěkné prožitky si připomínají na setkání absolventů
Ing. Jaroslava Odstrčilová

Obecní úřad ve spolupráci s ﬁrmou
Aconte a za podpory EU uspořádal 3
kurzy zaměřené na počítačovou gramotnost (základy bezpečného internetu, základy word a excel). Kurzy se konaly o víkendech vždy v době od 14:00
– 18:00 v sále OU. Jednotlivých bloků
se zúčastnilo 20 obyvatel Staré Vsi.
Firma zajistila psací potřeby, výukové materiály, občerstvení i notebooky.
Lektoři byli nadšeni z účastníků, kteří
byli úplní začátečníci, doma počítač
nemají, a přesto se nebojí naučit něčemu novému. Proto nabídli možnost
rozdělit následující kurzy i podle úrovně účastníků. Protože projekt běží
ještě v roce 2015, mají všichni občané
Staré Vsi možnost se kurzů zúčastnit.

Přehled kurzů:
1. Základní počítačové dovednosti (3 bloky) - základy bezpečného internetu, základy word a excel
2. Základy podnikání (3 bloky) – jak začít podnikat, jak využít podpory
z EU, začínáme podnikat na internetu
3. Finanční a spotřebitelská gramotnost (1 blok) – co je dobré vědět o
exekucích
Můžeme říct, že první kurzy byly úspěšné, a byli bychom rádi, kdyby se
uskutečnily i další. Proto neváhejte a pokud vás nabídka oslovila, vyplňte
následující návratku, kterou odevzdejte na OÚ, nebo napište na e-mail heryanovagabriela@seznam.cz do konce ledna 2015.
Podmínkou otevření kurzu je minimální počet 10 účastníků.
Mám zájem o následující kurzy (možnosti zakroužkujte)
Přehled kurzů:
1.Základní počítačové dovednosti - základy bezpečného internetu, základy
word a excel
v ovládání počítače jsem a) úplný začátečník
				
b) zvládám základy (práce s myší, 			
				složky, tisk)
				c) pokročilý
2.Základy podnikání – jak začít podnikat, jak využít podpory z EU, začínáme podnikat na internetu
3.Finanční a spotřebitelská gramotnost – co je dobré vědět o exekucích
Jméno:_______________________________________________________
Příjmení: ____________________________________________________
Kontakt: _____________________________________________________

MYSLIVECKÝ SPOLEK STARÁ VES
Členové Mysliveckého spolku Stará Ves, nejsou jenom lovci zvěře, jak si většina občanů myslí, ale také jejími ochránci, kteří se o zvěř musí
celoročně starat. Ať již formou zimního přikrmování nebo tlumením zvěře škodící myslivosti a
samozřejmě i průběrným lovem u zvěře spárkaté,
kdy jsou eliminováni slabí a pro další chov nevhodní jedinci, nemocné nebo poraněné kusy.
Povinností každého člena je přikrmování zvěře. Začíná s příchodem podzimu(1.října)
a trvá až do konce dubna.
Před začátkem odlovu spárkaté zvěře jsme opravili myslivecké krmné a lovecké zařízení (posedy) a postavili jsme 2 nové kazatelny. Tímto bych požádal veřejnost, aby se k
těmto mysliveckým zařízením chovala lidsky. Výroba těchto zařízení nás stála nemalé
finanční náklady a spoustu brigádnických hodin.
Lovecká sezona koncem roku je pak odměnou za celoroční práci. 29. listopadu 2014
jsme pořádali polní hon na zajíce a bažanty. Lesní (hlavní) hon bude probíhat 20.prosince 2014.
Nedílnou součástí Mysliveckého spolku Stará Ves je i činnost celospolečenská a kulturní. O propagaci myslivosti se starají akce společenského charakteru - 12.července
2014 jsme po kladné odezvě z loňského roku pořádali „Myslivecký den nejen pro děti“.
Počasí celkem vyšlo, pro děti byla nachystána spousta dovednostních her, střelba ze
vzduchovky, soutěže znalostí přírody a samozřejmě nemohla chybět ukázka práce loveckých psů. Určitě byla pro děti zajímavá i bohatá tombola.
Dne 27. února 2015 pořádáme tradiční Myslivecký ples v kulturním domě obecního úřadu v Přestavlkách. K tanci a poslechu bude hrát skupina ROKY. Tímto zveme
všechny příznivce myslivosti na myslivecké speciality a bohatou tombolu.
Na závěr bych chtěl popřát hezké vánoční svátky, hodně štěstí a zdraví do nového
roku 2015.
za MS Stará Ves
Slaměník Roman

OSLAVY 10. VÝROČÍ CÍRKEVNÍHO DĚTSKÉHO DOMOVA EMANUEL

V září letošního roku uplynulo 10 let od chvíle, kdy do
Církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi přišly první děti. Proto jsme v dětském domově připravili
velké oslavy, které se konaly nadvakrát – nejdříve jsme
v sobotu 14.9. slavili výročí s dětmi a vychovateli, kteří
naším domovem během 10 let prošli. Měli jsme radost ze setkání s těmi, které jsme
už delší dobu neviděli a tak bylo mnoho co povídat a zároveň při fotografiích i zavzpomínat.
V sobotu 27.9. pak proběhla oficiální část oslav. Naším hostem byl Otec biskup
Mons. Josef Hrdlička, který sloužil ve staroveském kostele Nanebevzetí Panny Marie mši svatou společně s ostatními kněžími, kteří na naši oslavu přijeli: P. Petr Bulvas, P.Pavel Hofírek, P. Slavomir Sulowski, P. Bedřich Horák a náš místní správce
farnosti P.Marek Glac. Při mši svaté zahrála také naše staroveská schola, která je
složená z dětí a vychovatelů z dětského domova a doplněná farníky ze Staré Vsi.
Přestože se jednalo o oficiální část oslav, atmosféra byla velmi rodinná.
Pro připomenutí můžeme uvést několik základních informací o našem domově:
Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves byl založený olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem 1.září 2001. Tři roky trvalo, než jsme byli zařazeni
ministerstvem školství do sítě škol, což byla nutná podmínka pro zahájení činnosti
dětského domova a pro jeho financování. Vlastní činnost jsme zahájili 1.7.2014 a
14.9.2004 přišel do domova první chlapec. Kapacita našeho dětského domova je 10
dětí. Zázemí poskytujeme dětem a mladistvím ve věku od 3 let do 18, resp. do ukončení jejich přípravy na budoucí povolání, maximálně však do 26 let. V maximální
možné míře se snažíme o to, aby se náš styl výchovy podobal co nejvíce běžnému
rodinnému prostředí.
Domovem prošlo za 10 let jeho fungování celkem 23 dětí, jeden chlapec u nás byl
dvakrát. Nejmladšímu dítěti byly v době příchodu 3 roky a 3 měsíce, nejstaršímu 15
let a 3 měsíce. V současné
době máme v domově 7
dětí, nejmladšímu je 7 let a
nejstarší má 21 roků. Děti
navštěvují základní školy ve Staré Vsi a v Horní
Moštěnici, středoškoláci
a vysokoškoláci studují
v Přerově, v Lipníku nad
Bečvou a v Brně.
O děti se starají 4 vychovatelé, kteří pracují v týdenních směnách. Pro děti

tak vytváříme stabilní prostředí, ve kterém je o ně nejen dobře postaráno, ale snažíme
se naplnit i náš cíl – připravit děti na jejich budoucí kvalitní samostatný život. Také
proto si děti společně s vychovateli samy vaří, perou, žehlí a uklízí. Nejvíce času
nám zabere příprava do školy a návštěvy odborných specialistů, kteří nám pomáhají
se zdravotními handicapy dětí.
Děti i vychovatelé se aktivně zapojují také do života naší staroveské farnosti – jedna z vychovatelek je katechetkou, společně zpíváme ve schole, kam přicházejí i další
děti a dospělí z farnosti. Téměř každou neděli tak máme možnost zpívat při mši svaté
a aktivně se zapojit do slavení liturgie. Některé děti navštěvují hodiny náboženství;
v letošním roce jedna z dívek přijala po více než dvouleté přípravě křest a přistoupila
k prvnímu svatému přijímání. Život dětského domova se tak prolíná s životem farnosti a dnes už si neumíme jedno bez druhého představit …
Chceme poděkovat všem, kdo nás v naší činnosti podporují a pomáhají nám, mnozí jsou i z farností našeho děkanátu. Díky jejich podpoře, pomoci i modlitbě jsme
byli schopni věnovat uplynulých deset let těm, kteří naši pomoc skutečně potřebují.
Proto vás chceme požádat i nadále o spolupráci, podporu a především modlitbu – jak
za dětský domov a jeho pracovníky, tak především za děti a jejich životy. Děkujeme.

farnost Stará Ves
Drazí občané farnosti Stará Ves, dostalo
se mi té cti, napsat vám pár řádků do tohoto zpravodaje. A poněvadž jsem do této
farnosti nastoupil po o. Bedřichu Horákovi
jako nový administrátor, dovolte, abych se
nejdříve krátce představil. Jmenuji se Marek Glac a pocházím ze západních Čech.
Nechci zde dlouze rozepisovat, co bylo
„TENKRÁT NA ZÁPADĚ“ :-), ale protože
Boží cesty jsou nevyzpytatelné, ocitl jsem
se na Moravěnce – konkrétně ve Chvalnově. Po studiích v Olomouci a jáhenském
roce v Kojetíně jsem působil ve Vyškově,
Zlíně a Holešově. A Duch Boží mě povolal
také sem, mezi vás, abychom spolu prožívali radosti i starosti každodenního života.
První radostí byl samotný chrám Nanebevzetí Panny Marie, do kterého když jsem
vstoupil, byl jsem velmi příjemně překva-

S přáním všeho dobrého
Jan Tomiga

pen. Ale jak asi sami dobře víte, potřebuje mnohé opravy. Letos se podařilo opravit část
první fáze veškerých oprav střechy. Vzhledem k tomu, že tomu předcházelo projektové
zpracovávání, atd., je to opět velký krok dopředu. Abychom v opravách mohli pokročit
dále, žádáme o dotace na vyšších místech a také prosím i vás o štědrou dlaň, abychom
to mohli společnými silami uskutečňovat. Také se podařilo zrestaurovat kříž před kostelem a nějaké nutné opravy, nátěry a úklid kolem kostela. Ale největší radostí jste pro
mě vy samotní. Přicházím mezi vás velmi rád a prosím Pána o zdravou otevřenost z mé
i vaší strany.
Závěrem bych chtěl poděkovat mým předchůdcům za jejich práci ve vaší farnosti,
dále vedení obce – konkrétně tedy paní starostce za vstřícnost a dobré vztahy a všem,
kteří jste jakkoli pomáhali – modlitbou, finančními prostředky, starostlivostí a údržbou
kostela, farní budovy apod.
A protože pomalu začíná příprava na Vánoce, vyprošuji vám všem zodpovědnou
přípravu na tyto svátky v době Adventní, abychom zažili opravdovou radost z narození
Ježíše Krista v našich srdcích. K tomu vám všem ze srdce žehnám a těším se na osobní
setkání s každým z vás.
						
P. Marek F. Glac, administrátor
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Pro členy Českého zahrádkářského svazu i další zájemce připravil výbor místní základní organizace zájezd do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka. Pro mnohé
účastníky to byla premiéra návštěvy tak rozlehlého výstaviště. Představovala se zde
technika pro zemědělce i zahrádkáře, produkty velkých i malých potravinářských výrob, zajímavosti z krajů, regionální potraviny, pozvání do obcí místních akčních skupin
z celé České republiky. Po celý den se na výstavištním podiu střídaly se svým programem folkové skupiny, dechovky, národopisné soubory. Každý si mohl vybrat něco zajímavého, a také si nakoupit něco dobrého, potřebného, nechat se inspirovat. Prohlídka
areálu byla velmi náročná, je zde totiž jen málo odpočinkových míst, i když stánků
s občerstvením je zde mnoho. Odjezd domů se nevydařil dle představ organizátorů
zájezdu. Začalo pršet a museli jsme čekat na dva neukázněné opozdilce.
Ing. Jaroslava Odstrčilová
VĚTRNÉ MLÝNY V NAŠÍ OBCI
Na pozemcích katastru obce Stará Ves stávaly tři větrné mlýny, lidově nazývané
větřáky. První mlýn stával na Kopcách, nad skálou, dnes je tam fotbalové hřiště. Blízko
mlýna byla malá skupinka domků, na nejvyšším místě v obci, které se tehdy říkalo
„Hradčany“. Majitelem byl Antonín Šiška, který v roce 1866 zemřel, vdova po něm
se znovu provdala a vzala si za manžela Zlámala.
Ve skále se kopal štěrk pro stavbu nově budované severní dráhy Břeclav – Přerov,

dokončené v roce 1841 a na stavbu nově budované silnice do Vídně. V důsledku velké
spotřeby kamene se vzdálenost mezi skalou a větrným mlýnem stále zmenšovala. Proto
byl mlýn přestěhován kousek dále na pozemek vedle cesty vedoucí do lesa Březí, vedle
zahrady obytného domu č. p. 85, ve kterém majitel Zlámal se svou rodinou bydlel.
Dědicem mlýna se stal Bedřich Zlámal, který byl flamendr, rád se opil. Když jednou
v noci přišel opilý domů, uvedl mlýn do chodu, v opilosti spadl mezi soukolí a polámal se. Vdova po něm se znovu provdala a vzala si za muže Aloise Matyáše ze Staré
Vsi.
Když 5. srpna 1899 byla zrušena hostinská živnost po zemřelém Janu Cabišovi č. p.
54, nově utvořené Rolnické mlékařské družstvo tehdy zakoupilo jmenovaný podsedek a zřídilo v něm mlékárnu. V roce 1909 zakoupilo také šrotovník a šrotovalo obilí
pro staroveské občany. Ti přestali jezdit na Kopce. A. Matyáš v roce 1910 mlýn zboural, živnost zrušil. Dům i se zahradou prodal svému švagrovi Klementu Vyjídáčkovi a
odstěhoval se do Količína.
Vedle cesty okolo podsedku Jana Machuly č. p. 35, která vedla úvozem ke kopci
Lačnovu a blízko cesty vedoucí od arcibiskupského velkostatku k lesu Dubině a dále
do osady Karlovice, stál nahoře pod Lačnovem na Kopaninách druhý větrný mlýn.
Vedle větrného mlýna stála chalupa, která měla přezdívku „Betlém“ V této chalupě
spolu s majitelem Jašíčkem bydlel František Šiška. Jašíček mlýn i s chalupou prodal
židovi Bermanovi ze Staré Vsi a odstěhoval se do Karlovic. Berman majetek prodal
dále Františkovi Netopilovi č. p. 34, ten mlýn i chalupu zbořil a pozemek obdělával.
Po jeho smrti v r. 1880 vdova pozemek pronajala.
Na nejvzdálenější části staroveských polí směrem severním při hranici Kostelecké,
na pozemcích, kterým se dodnes říká „Drvárně“ /také se jim říkalo U větřáku/, u
cesty vedoucí ze Staré Vsi do Karlovic, stával třetí větrný mlýn. Mlýn stál na pozemku
ohraničeném hranečníky, byl to čtverec, na hranici byl vsazen polygon, který určoval hranici mezi oběma obcemi. Větrný mlýn byl vzdálen asi 100 metrů od zahrady
domku č. p. 146, který patřil do katastru obce Kostelec. Předposlední majitelé Josef
a Josefa Ragošovi prodali mlýn v roce 1894 Vincenci Březkému. V roce 1899, právě
když Březký šrotoval obilí, pojednou zpozoroval, že mlýn hoří, stěží unikl plamenům.
Březký pak převzal místo stárka ve mlýně v Břestě.
Po mlýnech využívajících k pohonu mlecího soukolí pro naši obec tak typický
severní vítr již nejsou stopy. Hospodáři využívali nejen staroveský družstevní šrotovník, ale vozili obilí k semletí na mouku a další produkty do mlýnů využívajících
vodní pohon v Břestě, Vlkoši, Říkovicích.
Prosím pamětníky: doplníte uvedené zápisky o vlastní vzpomínky a sdělíte mi je?
Ing. Jaroslava Odstrčilová

BENEFIČNÍ KONCERT
V neděli 23.11.2014 se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Vsi
benefiční koncert na podporu oprav kostela. Se svým programem vystoupil mužský komorní pěvecký sbor COLLEGIUM
GREGORIANUM ze Svitav. Na varhany
doprovázela Ingrid Silná.
Benefiční koncert navštívilo cca 200
posluchačů, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Po koncertě nabídli farníci ze Staré
Vsi a Přestavlk drobné občerstvení a pro
zahřátí teplý čaj a svařené víno. V rámci
benefičního koncertu přijala farnost dary
na opravu kostela ve výši 72.000,- Kč.
Všem dárcům děkujeme za podporu. Děkujeme také všem, kdo se podíleli na přípravě koncertu a občerstvení a také protagonistům koncertu za skvělý zážitek a podporu.
									
Jan Tomiga

Informace občanům:
- cena za odpady zůstává pro rok 2015 ve stejné výši tj. 440,--Kč/ osoba/rok
- od poloviny ledna bude obecní úřad provádět ověřování podpisů a listin
- naše obec se stala v letošním roce plátcem DPH, z toho důvodu dojde od příštího
roku ke změně způsobu výběru stočného. Stočné se bude platit dle skutečné spotřeby
v daném roce, a to pololetně na základě odečtů, které bude provádět pracovník OÚ.
- občané, kteří projevili zájem o pořízení kompostérů, mohou jejich dodání očekávat
během měsíce prosince, přesnější termín předání bude oznámen hlášením místního
rozhlasu.

Společná správa lesa obcí Dobrčice, Přestavlky, Stará Ves oznamuje,
že prodej vánočních stromků se uskuteční
v lesní školce Přestavlckého lesa
v sobotu 13. 12. 2014 v době od 8.00 do 11.00 hod.
Cena dle vzrůstu:
do 1 m 50,--Kč
1m -1,5m 100,--Kč
1,5m a více 150,--Kč

OBVODNÍ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO HORNÍ
MOŠTĚNICE,
MUDr. RADOSLAV ŠPALEK, TEL. 581 224 124
MUDr. JITKA KLEINEROVÁ, TEL. 739 012 729
PONDĚLÍ
7.00 - 11.00
ÚTERÝ
14.00 - 18.00
STŘEDA
7.00 - 12.00
PONDĚLÍ, PÁTEK 7.00 – 9.00
ČTVRTEK
12.30 - 15.00
PÁTEK
7.00 - 12.00

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA HORNÍ MOŠTĚNICE, MVDr. DANIEL LANG, TEL. 581 224 810,
602 788 306
PONDĚLÍ
9.00 - 12.00
13.00 – 15.00
ÚTERÝ
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
STŘEDA
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
ČTVRTEK
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
PÁTEK
9.00 – 12.00
SOBOTA
8.00 – 9. 00

PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ HORNÍ MOŠTĚNICE,
MDDr. JITKA DOLEŽELOVÁ, TEL. 581 224 292
PONDĚLÍ
7.00 - 18.00
ÚTERÝ
7.00 - 15.30
STŘEDA
10.30 - 18.00
ČTVRTEK
7.00 - 15.30
PÁTEK
7.00 - 15.30
polední přestávka každý den v době 12.00 -12.30

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Stará Ves
TEL: 581 222 014
PONDĚLÍ
7.00 - 12.00
13.00 - 16.30
STŘEDA
7.00 - 12.00
13.00 - 16.30

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI
PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ!
ČERVENEC: Škubalová Ludmila, Možíšová Božena, Pospíšilová Marie, Darebníčková
Milada, Chodníček Bohumil, Motáňová Zdeňka, Doležalová Michaela
SRPEN: Kovář Miroslav, Možíš Jan, Skácelík Miroslav, Valentová Božena, Dvořáková
Ludmila, Kovář Ladislav, Možíšová Jarmila, Šenková Anežka, Bartík Miloš
ZÁŘÍ: Sklenářová Lidmila, Zavadil Jaroslav
ŘÍJEN: Jurčíková Marie, Mlčáková Antonína, Šišková Marie, Zemánková Jaroslava,
Petrů Jaroslav, Ragoš Miroslav
LISTOPAD: Bartíková Marie, Možíš Oldřich, Neradilová Anna, Pospíšilíková Drahomíra, Zavadilová Zdenka, Skácelíková Anna, Juřicová Vlasta, Šiška Bohumil, Uhlířová
Ludmila
PROSINEC: Klimecká Bohumila, Vybíral Josef, Zanáška Josef, Bílková Františka,
Zapletalík Jan, Uhlíř Bedřich, Zdráhalová Jarmila, Zanášková Ludmila, Sklenář Antonín

Narození:
Koláčková Anděla, Rušikvasová Ella, Zapletalová Viktorka

Vítání občánků na obecním úřadě 29. listopadu 2014.

Úmrtí: Dostálová Anna, Bajer Josef

PF 2015
Příjemné prožití
vánočních svátků,
spoustu zdraví, štěstí, úspěchů
a spokojenosti v novém roce
přeje
obecní úřad Stará Ves

