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Vážení spoluobčané,
dávám se do psaní zpravodaje a zjišťuji, že čas letí jako voda. Přišlo léto, nastává čas
dovolených a odpočinku, a tak mi dovolte, abych Vám dříve než se postupně vydáme
na dovolenou sdělila pár informací o chodu a dění v obci.
V zimním čísle zpravodaje jsme Vás informovali o úkolech, které jsme si na letošní
rok naplánovali. Některé z nich se nám již podařilo splnit. V dubnu byly zahájeny práce
na provedení sanace zdiva v bočním křídle budovy obecního úřadu, které proběhly dle
stanoveného časového harmonogramu tak, aby byl co nejméně omezen provoz obchodu a pošty. Poté jsme navázali splněním dalšího úkolu, kterým byla oprava komunikace ke kostelu, spočívající v úpravě nevyhovujícího výškového napojení jednotlivých
větví. Průjezd tímto úsekem byl problematický nejen pro nákladní, ale také pro osobní
automobily. Cílem opravy bylo zabránit dalšímu poškozování vozidel, ale i vozovky. Těší mne, že jsem již zaznamenala kladné reakce z Vaší strany na provedení této
opravy. Přestože byla na tuto akci podána žádost o dotaci na Olomoucký kraj, nebyli
jsme letos podpořeni a to z důvodu velkého počtu přijatých žádostí a stanovení systému jejich hodnocení, které bodově zvýhodňovalo žadatele, kteří v minulých letech
podpořeni nebyli. Nebudu dále podrobně vyjmenovávat jednotlivě a dopodrobna další
opravy provedené na obecním majetku (v sále OU, na ČOV, opravy vpust...), chtěla
bych Vás spíše touto cestou seznámit s tím, že naše obec po dokončených pozemkových úpravách zahájila kroky k pořízení nového Územního plánu Stará Ves. Na zpracování územního plánu byla uzavřena smlouva o dílo s Ing. Arch. Evou Tempírovou
z Olomouce. Po schválení pořízení územního plánu v zastupitelstvu obce byla podána
žádost na Magistrát města Přerova, odbor územního plánování o jeho pořízení, který
naši žádost přijal a potvrdil. Územní plán se tvoří ve složitém procesu a jeho pořízení může trvat i několik let. Určuje, jak bude uspořádáno území obce např. z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění průmyslových areálů nebo komunikací či
rodinných domů, určuje, jak bude krajina a veřejné prostranství kolem nás vypadat.

Vaše obec:
Obec Stará Ves - Stará Ves 75, 750 02 Telefon: 581 222 014, 723 324 667
WWW: http://www.obecstaraves.cz E-mail: ou@obecstaraves.cz

Územní plán navazuje na zásady územního rozvoje kraje a měl by upřesňovat úkoly
a cíle, které byly obecně uvedeny v zásadách. Proces jeho tvorby a schvalování upravuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů). Chci Vám touto cestou oznámit, že své náměty, připomínky a záměry, které by vyžadovaly změnu využití území, máte možnost zaslat nebo
přinést na obecní úřad do 15.7.2015. Tyto budou posouzeny a vyhodnoceny zpracovatelem. K tomuto účelu můžete využít dotazník umístěný na webových stránkách obce
nebo si ho můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě. Během letních měsíců budou
zpracovány tzv. ROZBORY a PRŮZKUMY, na základě kterých bude vyhotoveno zadání územního plánu. Zpracování zadání máme plánováno dle smlouvy provést max.
do konce ledna 2016 tak, abychom mohli žádat o dotaci na pořízení územního plánu. Během procesu tvorby územního plánu chceme uspořádat také veřejné projednání.
O jeho konání budete předem informováni. Informace týkající se zpracování územního
plánu budou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.
Těm, kteří se zapojili do vyplnění dotazníků, které budou podkladem pro zpracování
nového strategického dokumentu obce s názvem “Program rozvoje obce Stará Ves“,
děkujeme. Jeho vyhodnocení je součástí vydání tohoto zpravodaje. Do tvorby tohoto
dokumentu se budete moci ještě zapojit, a to v rámci veřejného projednávání, které je
plánováno během měsíce července.
Dále bych Vám chtěla sdělit, že v těchto letních měsících jsou zaměstnanci obce nejvíce vytíženi pracemi spočívajícími v údržbě veřejných prostranství a zejména zeleně,
a přestože obec pořídila nový traktorek na sečení trávy, který umožňuje sečení i svažitějšího terénu, ploch k údržbě je stále mnoho. Dá se říci, že na jednom konci se začíná
a na druhém ještě nekončí a takto se to opakuje celou sezónu.
Proto chci poděkovat Vám všem, kteří jste nám nápomocni v naší práci údržbou zeleně ve vašich předzahrádkách a veřejných prostranstvích. Velmi si toho vážíme.
Bohužel musím upozornit i na věci, které nejsou příjemné. Upozorňuji opět majitele
psů, že jsou povinni si své čtyřnohé mazlíčky zabezpečit. S tímto souvisí i řešení další
časté stížnosti, kterou je neodklízení psích exkrementů. Nikomu z nás se jistě nelíbí,
když vyjde ze svého domu a šlápne do něčeho, co zrovna moc pěkně nevoní.
S ohledem na absenci dětského hřiště, jehož vhodným umístěním a vybudováním se
zastupitelstvo také zabývá, bych chtěla informovat především maminky malých dětí,
že areál školní zahrady bude možno navštěvovat v období prázdnin po dobu přerušení
provozu MŠ. Vstup bude umožněn dětem v doprovodu dospělé osoby. Klíče od brány
si budete moci zapůjčit na obecním úřadě. Důvody pro zamykání vstupní brány snad
nemusím uvádět. S ohledem na začátek prázdnin se proto také obracím touto cestou
na rodiče dospívajících dětí, aby na ně apelovali a sem tam dohlédli na to, co dělají a
jak se chovají. Problém nepořádku na zastávce, na hřišti nebo u hasičské zbrojnice je
nám všem znám. Protože máme zájem přispět k aktivnímu trávení volného času dětí
během prázdnin, chceme uspořádat několik prázdninových aktivit jako např. turnaj
v ping pongu, dílničky pro děti, vycházku ke studánce, promítání pohádek, čtení dětem, vycházku na výletiště do Dobrčic… Pokud máte chuť se přidat, prosím obraťte se
na mne, abychom vytvořili nějaký tým, který bude tuto činnost koordinovat.

Ještě jednou chci upozornit na vydání Tržního řádu obce, který zakazuje podomní a
pochůzkový prodej. V případě zjištění takového počínání se neváhejte obrátit na obecní
úřad nebo polici ČR na tel. č. 158 tak, jak jste byli informováni ne besedě s policií
uskutečněné 26.5.2015 na obecním úřadě.
Děkuji a chválím, že využíváte možnosti štěpkování většího množství větví po domluvě na obci. Určitě se to projevuje na množství a finančních nákladech za odvezený
bioodpad.
Na závěr mi dovolte, abych popřála dětem nádherné a prosluněné prázdniny a všem
ostatním příjemnou dovolenou, dny plné letní pohody a odpočinku na kterémkoliv místě na světě, ale hlavně na tom snad pro nás nejkrásnějším místě – u nás doma ve Staré
Vsi.
Jiřina Mádrová
starostka obce

ŘÁDKY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 5.2.2015
- Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí provedení Rozpočtového opatření
č.10/2014 ze dne 30. 11. 2014 a Rozpočtového opatření č.11/2014 ze dne 31. 12.
2014 a k provedeným rozpočtovým opatřením nemá připomínky.
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2015. Na základě doručených
žádostí schvaluje v rámci rozpočtu poskytnutí neinvestičních příspěvků na činnosti
organizací a spolků:
		
SC Stará Ves
80.000,--Kč
		
SDH Stará Ves
20.000,--Kč
Klub důchodců
10.000,--Kč
CDD Emanuel
8.000,--Kč
Myslivecký spolek
3.000,--Kč
Charita Přerov
5.000,--Kč
a neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Stará Ves 515.000,--Kč.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu-Stará Ves, Růžičková p. č. 44, 46, 47, NNv, NNk (IP-12-801643) za účelem zřízení
a umístění zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst . 4 energetického zákona.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-8010311/01 „Stará Ves, Slaměník, p. č. 202,203, NNk.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schvaluje aktualizaci Plánu obnovy obce Stará Ves
na období do roku 2016.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schvaluje podání žádosti na „Opravu komunikace
za poštou ke kostelu“ do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku na teritoriu
územního obvodu Přerov 1. S ohledem na doporučení policie uspořádá v roce 2015

-

-

-

v rámci prevence besedu o trestné činnosti páchané na seniorech, která bude provedena ve spoluprác s Preventivně informační skupinou Územního odboru Přerov.
Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí podání žádosti o prodej části pozemku
p. č. 520/1 v k. ú. Stará Ves u Přerova.
Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí žádost o prodej části pozemku p. č. 117
v k. ú. Stará Ves u Přerova.
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo podání žádosti na Olomoucký kraj o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů Olomouckého kraje na rok 2015. Žádost bude podána na pořízení elektrocentrály.
Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí podání žádosti na Olomoucký kraj
na pořízení radarového měřiče rychlosti, který bude v případě získání podpory umístěn u vjezdu do obce ve směru od Přerova na sloupu veřejného osvětlení před domem
č. p. 168.
Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí konání kurzů: „Podnikáme na internetu“ „Jak využít podporu EU“.
Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí zapojení naší obce do podání žádosti
do OPŽP prostřednictvím mikroregionu Moštěnka v rámci aktuálně vyhlášené výzvy
–Zkvalitnění nakládání s odpady.

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 18. 3. 2015
- Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí provedení Rozpočtového opatření č. 1/2015 ze
dne 28. 2. 2015 a k provedenému rozpočtovému opatření nemá připomínky.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schvaluje smlouvu na poskytnutí dotace uzavřené
v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů mezi Obcí Stará Ves a Sport Clubem Stará
Ves v předloženém znění a ukládá starostce podpis smlouvy.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí uzavření smluv na poskytnutí příspěvků pro SDH Stará Ves, Oblastní charitu Přerov, CDD Emanuel Stará Ves, Myslivecký
spolek Stará Ves.
- Zastupitelstvo obce schválilo výzvu a zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na akci „Oprava komunikace za poštou ke kostelu“.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo zahájení zadávacího řízení oslovením tří dodavatelů:
Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Sisko spol. s r. o., Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov
IDE stavby a.s., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo členy hodnotící komise pro výběr dodavatele
na zakázku malého rozsahu „Oprava komunikace za poštou ke kostelu“ ve složení:
Michal Darebníček, Josef Rozsypal, Radek Heryan, Vladimír Raimr, Milan Chodníček.
- 	Zastupitelstvo obce příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, schvaluje pořízení Územního plánu Stará Ves podle § 44 písm. a) stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů.
- Zastupitelstvo obce v souladu s ustanoveními § 35 odst. 3, § 83, § 87 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, a podle ust. § 6
odst. 5 písm.f) stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, ve vazbě na
ust. § 47 odst. 1 a 4 a § 53 odst. 1 tohoto zákona, určuje zastupitele Jiřinu Mádrovou,
který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování Územního plánu Stará Ves.
- Zastupitelstvo obce příslušné podle ust. § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona
ve znění pozdějších právních předpisů  schvaluje žádost obce Stará Ves o pořizování
Územního plánu Stará Ves podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona ve znění
pozdějších právních předpisů, tj. úřadem územního plánování.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí výši stočného pro rok 2015, která je
stanovena na 20,--Kč /m3 včetně příslušné sazby DPH.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí konání kurzů počítačových dovedností
v neděli 19. 4. 2015 v sále OÚ.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí výběr dodavatele na zakázku malého
rozsahu „Dodatečné izolace konstrukcí bočního křídla budovy OÚ ve Staré Vsi“,
kterou bude provádět firma František Hróz- izolace a sanace vlhkého zdiva, Družstevní 237/41, Přerov III-Lověšice.
5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 22.4.2015
- Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí provedení Rozpočtového opatření
č. 2/2015 ze dne 31. 3. 2015 a k provedenému rozpočtovému opatření nemá připomínky.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves projednalo a schválilo OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Stará Ves v přeloženém znění.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo dodavatelství na akci „Oprava místní komunikace za poštou ke kostelu firmě IDE stavby a. s., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schvaluje výdaje na činnost Klubu důchodců ve výši
10.000,-- Kč.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo na zpracování
Územního plánu Stará Ves s dodavatelem: AURatelier , Ing. arch. Eva Tempírová,
Profesora Fuky 1277/8, 779 00 Olomouc.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov za rok 2014 (viz.
protokol o schválení účetní závěrky).
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schvaluje příděl HV, kterým je zisk ve výši 23.314,38
Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Stará Ves, okres Přerov.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves projednalo a schválilo účetní závěrku obce Stará Ves
za rok 2014 (viz. protokol o schválení účetní závěrky) .

- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo pronájem pozemku p. č. 286 v k. ú. Stará Ves
u Přerova.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí podání žádosti o odkup části pozemku
p. č. 676/1 v k. ú. Stará Ves u Přerova.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí průběh prací na sanaci zdiva bočního křídla obecního úřadu a navýšení ceny z důvodu masivního zapadávání zdiva
do řezu, což znemožňuje vkládání PE izolace, která bude v těchto místech nahrazena
chromniklo - cementovými plechy.

PROGRAM ROZVOJE OBCE STARÁ VES
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali, že obec zahájí v letošním roce
zpracovávání nového dokumentu “Program rozvoje obce Stará Ves“, který je základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně 128/2000 Sb., o obcích. Program rozvoje obce je možné zpracovat na období 4-7 let, jehož součástí je strategická
vize formulující dlouhodobý pohled (období 10–20 let). Nový Program obnovy obce
Stará Ves bude navazovat na předchozí plánovací dokument obce „Program obnovy
obce Stará Ves na období 2011–2015“. Program rozvoje obce komplexně hodnotí situaci obce, její hlavní problémy a limity, stanovuje dlouhodobou vizi směřování rozvoje
obce a její naplňování v podobě opatření a aktivit. Je jedním z podkladů pro čerpání
dotačních prostředků na rozvoj obce. Do procesu zpracování jsou zapojeni zástupci
obce, je třeba také zapojit místní občany a ustavit pracovní skupiny. Program rozvoje
obce je připravovaný s ohledem na koncepční dokumenty z krajské a národní úrovně a reflektuje územní plán obce. Respektuje reálné rozpočtové a finanční možnosti
obce. Program rozvoje obce budeme vytvářet za pomoci aplikace OBCEPRO, nabízející elektronickou metodickou podporu tvorby rozvojových dokumentů obcí, a v rámci projektu „Tvorba koncepčních dokumentů“ pro obce olomouckého kraje na území
MAS – Partnerství Moštěnka za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.
Součástí minulého zpravodaje byl dotazník týkající se života v naší obci, jehož cílem mělo být zjištění vašich názorů a my bychom vás chtěli seznámit s jeho výsledky.
Na obecní úřad odevzdalo vyplněný dotazník 22 občanů (15 žen a 7 mužů) a na jednotlivé otázky odpovídali takto:
1. Jak se Vám v obci žije?
spíše dobře (15 hlasů)
velmi dobře (5 hlasů)								
ani dobře ani špatně (2 hlasy)
2. Co se Vám v naší obci nejvíce líbí? (vyberte maximálně 3 možnosti)
blízkost přírody (16)
kulturní a společenský život (4)
klidný život (11)
vzhled obce (3)
dobrá dopravní dostupnost (9)
sportovní vyžití (1)
příznivé životní prostředí (8)
dobré mezilidské vztahy (1)

3. Co se Vám v naší obci nelíbí? (vyberte maximálně 3 možnosti)
nezájem lidí o obec (10)
nepořádek v obci (4)
špatné vztahy mezi lidmi (7)
nevyhovující veřejná doprava (1)
nedostatečný kulturní a společenský život (5) nedostatečná bytová výstavba (1)
nedostatek pracovních příležitostí (5)		
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí
- hřiště pro děti, řemesla, sběrna ovoce, večerka, kroužky pro děti
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
		
		

velmi
spíše
spíše
velmi
je mi to
spokojen spokojen nespokojen nespokojen lhostejné

1. Obchody a služby
2. Školství
3. Veřejná doprava
4. Kultura a společenský život
5. Sportovní vyžití
6. Pracovní příležitosti
7. Rozvoj obce
8. Informovanost o dění v obci

4
5
4
4
3
0
2
5

15
12
13
11
6
4
17
16

3
2
5
5
4
5
2
1

0
0
0
2
5
7
0
0

0
0
0
0
2
3
0
0

6. Myslíte si, že obyvatelé mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
spíše ano (12)
rozhodně ano (3)
spíše ne (4)				
nedovedu posoudit (3)
7. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
občas (1 x za měsíc) (11)
nemám internet (1)
pravidelně (min. 1 x týdně) (6)
vůbec (1)
8. Znáte členy zastupitelstva obce?
všechny (10)		
většinu (8)
některé (4)
9. Jste členem nějakého spolku, neziskové organizace působící v obci?
1. ano (7) Jakého? Důchodci (3), zahrádkáři (2), SC Stará Ves (1), SDH (1)
2. ne (15)

10. Jakým způsobem by se podle Vám měla vaše obec rozvíjet v nejbližších deseti
letech?
Která oblast by se měla posílit? Zakroužkujte maximálně tři oblasti.
opravy památek v obci (10)		
zlepšení životního prostředí v obci (3)
rozvoj sociálního zázemí obce(9)
výstavby nových rodinných domů (2)
zlepšení vzhledu obce (8)		
rozvoj zemědělství (1)
rozvoj řemeslné výroby (5)
rozvoj cestovního ruchu a turistiky (1)
výstavba sociálních bytů (4)
11. Kdybyste rozhodovali o využití obecních finančních prostředků, na co byste je
přednostně využil(a). Zakroužkujte maximálně tři možnosti.
rekonstrukce místních komunikací a chodníků (14)
podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit (12)
opravy památek v obci (9)
péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci včetně nákupu techniky na její údržbu (8)
podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních
komunikací) (5)
zřízení dalších provozoven obchodu a služeb (3)
12. Co Vás nejvíce trápí a co by se mělo změnit?
Nejvíce dotazovaným vadí absence hřiště pro děti, vandalismus některých spoluobčanů, který se nejvíce projevuje ničením místní autobusové zastávky. Dále vám vadí, že
v topné sezoně někteří podpálí v kotli vše, co jim přijde pod ruku, nebo častý nepořádek
kolem kontejnerů na tříděný odpad.
I my na vesnici se potýkáme s „pejskaři“, kteří venčí své čtyřnohé miláčky v obci, ale
neumí pak uklidit psí exkrementy.
Také vás trápí stav kostela, silnic a chodníků, nevhodné parkování aut, to, že obcí
nevede cyklostezka, že nemáme sběrnu ovoce nebo dostatek kroužků pro děti.

OBECNÍ KNIHOVNA STARÁ VES
Zveme vášnivé čtenáře k návštěvě naší knihovny ve Staré Vsi, která se nachází
v samém centru obce. Zelenou budovu na návsi, vedle vchodu do obecní pálenice,
nejde přehlédnout.

Knihovnu můžete navštívit vždy v sobotu od 9:00 – 11:00 hod.
Nově od roku 2014 byl v naší knihovně zaveden počítačový program na elektronické
půjčování knih a evidenci čtenářů. Při první registraci od knihovnice obdržíte čtenářský průkaz s kódem, který si s sebou přinesete vždy při výpůjčce či vracení přečtených
knih.
Pokud máte své oblíbené knihy a nevíte, jestli je v naší knihovně máme k dispozici,
je možné navštívit náš online katalog na adrese http://katalog.knihovnaprerov.cz/staraves/, kterou zadáte do vyhledávače internetového prohlížeče. Z pohodlí domova se
tak můžete podívat, zda Vámi hledanou knihu ve stálém fondu knihovny máme.
Pokud ji nenaleznete, není třeba zoufat, knihu pro Vás můžeme zajistit z fondu Městské knihovny v Přerově a následně v krátkém časovém termínu převést a připravit pro
Vás v knihovně ve Staré Vsi.
Pravidelně, dvakrát do roka (duben, říjen), do naší knihovny Městská knihovna
v Přerově zapůjčí minimálně jeden výměnný soubor knih, který po tuto dobu slouží
jako rozšířená nabídka ke stálému fondu knih.
V průběhu každého roku Městská knihovna v Přerově nakoupí nové knihy do stálého
fordu naší knihovny a to z příspěvku poskytnutého Obecním úřadem Stará Ves. V roce
2014 to bylo celkem 89 knih v hodnotě 12 721 Kč.
Naše knihovna má také své webové stránky:
www.obecni-knihovna-stara-ves.webnode.cz
Těšíme se na Vás.

Bakalíková Martina – knihovnice

MLADÍ HASIČI
11.1.2015
Letošní rok jsme s dětmi zahájili kurzem
První Pomoci. Přednášel nám pan Miroslav
Maďar, který je členem HZS Přerov. Byli
jsme proškoleni v poskytnutí první pomoci od stabilizované polohy, přes pomoc při
různých úrazech až po umělé dýchání, které jsme si osobně vyzkoušeli na figuríně.
Kurzu první pomoci se kromě dětí zúčastnili
i dospělí. Přednáška byla pro nás velkým přínosem.
13.3.2015
Na tento pátek připadl Den požární bezpečnosti a všechny hasičské zbrojnice v kraji byly otevřeny pro veřejnost. I my toho
využili a šli jsme se podívat do Přerovské
hasičské zbrojnice. K vidění byla hasičská
technika, zázemí zbrojnice, fotografie ze zásahů a školení hasičů. Děti si mohly sednout
do hasičského auta, vyzkoušet zásahové
přilby a popovídat si s profesionálními hasiči. Velmi nás překvapilo, když nám profesionální hasiči řekli, že jsme byly jediným
sborem dobrovolných hasičů, který se v ten
den k nim přišel podívat.
2.5.2015
Naše první závody proběhly v Henčlově,
kde se závodilo ve štafetě dvojic a štafetě
4x60 m. Družstva mladších žáků skončily na
9. a 11. místě ze 16 družstev. Starší žáci se
umístili na 13. místě z 16 kolektivů.
22.-24.5.2015
Předposlední víkend v květnu nás čekalo II. kolo Hry Plamen, které se konalo v Hranicích na Moravě a ve Skaličce. Ani chladné počasí nás neodradilo od víkendu stráveného, alespoň z poloviny pod stanem. V pátek po příjezdu a rozložení stanů, jsme se
šli zahřát na dráhu a trénovali štafety, které nemáme možnost natrénovat doma. V sobotu nás čekaly štafety naostro, den byl náročný kvůli špatnému počasí a závody byly
zkráceny o jednu štafetu. Po promrzlém dni jsme se šli ohřát na bazén a vířivka nám
byla malá. Jako bychom si dost vody neužili na bazéně, ještě nám začalo pršet a nejen

naší záchranou byly šatny, kde jsme v suchu
a teple přenocovali spolu s SDH Říkovice a
Horní Moštěnice. V neděli se počasí o moc
nelepšilo a pro nás byl požární útok velkou
výzvou. Chtěla bych velmi pochválit děti,
které musely nastoupit na start požárního
útoku a přetrpět 5 minut v dresu a teplákách
v chladném počasí. Celkové umístění našich
kolektivů bylo pro mladší žáky 15. místo,
pro starší 19. místo.
V Hranicích byly také vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže Požární ochrana očima
dětí. V kategorii žáků 12-15 let se na 2. místě umístil obrázek, který nakreslil Matěj Nevřiva.

SDH STARÁ VES
První letošní akcí byl lednový Hasičský
ples, který jsme pořádali v Hostinci Na Základně. K tanci nám zahrála kapela QANTO.
V únoru jsme pořádali tradiční vodění
medvěda. S živou kapelou a spoustou dětí
jsme prošli celou ves.
V březnu se starosta SDH Petr Uhlíř a velitel SDH Tomáš Procházka v Opatovicích
zúčastnili konference představitelů sborů. Školení vedoucích mládeže se v Dolním
Újezdě účastnila Pavlína Procházková a zkoušky rozhodčích složil Tomáš Procházka.
V dubnu jsme nezapomněli na tradiční sběr starého železa.
8. května proběhlo v Dobrčicích okrskové kolo. Družstvo mužů se umístilo na 5.
místě. A po dlouhé době se okrskového kola účastnilo i družstvo postavené z žen, které
bylo ve své kategorii na závodech jediné.
Po loňském úspěchu jsme i letos uspořádali ke Dni dětí Cestu za pokladem, na kterou
se vydalo celkem 40 dětí. Po úspěšném nalezení pokladu se v horkém dni mohly zchladit v kádi s vodou.

SC STARÁ VES
Když jsme se ohlíželi za první půlkou sezony, mohli jsme být spokojeni: 7 výher, 1
remíza a 5 proher.
Druhá polovina sezony je přesný opak a snad i proto jsme rádi, že je jí konec. Zásluhou podzimu jsme na 8. místě. Góly i pověstné sportovního štěstí nás opustily. Dvě
výhry, dvě remízy, 9 proher a skóre 42:70 mluví za vše.

Těm, co chodí na fotbal pravidelně, není třeba popisovat, proč se nedaří. Některé zápasy jsme si prohráli sami. Na spoustu zápasů jsme přijeli jen s 11 nebo dokonce s 10
hráči, takže jsme byli schopni držet krok do 70. minuty, ale když soupeři začali střídat,
my jsme začali ztrácet dech. Důvodů bylo několik – mnoho neproměněných šancí,
2 vyloučení na více zápasů, zranění hráčů, ale i obyčejná nezodpovědnost. Nebudu
nikoho jmenovat, ale ať si každý sáhne do svědomí. Kdo na zápase chyběl opravdu
z objektivních důvodů a kdo jen proto, že se mu z nejrůznějších důvodů nechtělo…
Do nové sezony doufáme, že seženeme nové mladé hráče z okolí a doplníme tak kádr
na slušný počet, že nastoupí zranění hráči, že se některým hráčům vrátí střelecké štěstí,
že jiní najdou fotbalovou fazónu a jiní, že v sobě najdou alespoň základ zodpovědnosti…
Naše síly budeme muset každopádně spojit při organizaci letošních hodových oslav,
protože jsme se snažili nachystat program, který Vás zaujme. Doufáme, že si každý
z Vás najde čas, aby „vyšplhal“ staroveský kopec a přišel si nejen zatančit, ale i popovídat si s lidmi, na které neměl během roku čas. Na výběr bude několik doprovodných
programů, hudebních vystoupení, ale i dobré jídlo a pití. Věříme, že se přijdete pobavit
a svoji návštěvou tak i oceníte naši půlroční přípravu na tento třídenní kulturní maraton.
Pro nás je tato akce velmi důležitá. Jednak dáváme najevo okolí, že ve Staré Vsi se
umíme bavit tři dny „vkuse“ a že umíme něco připravit.

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 11 dětí.
V březnu proběhl zápis do mateřské školy. Kapacita mateřské školy ve Staré Vsi je
naplněna, v Říkovicích jsou 3 místa volná.
V rámci celostátního testování žáků 3. ročníků KALIBRO jsme opět dosáhli velmi
dobrých výsledků.
Oblast
		
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodovědný základ
Anglický jazyk

Průměrná úspěšnost
celostátní        	
69,1%
60,3 %
62,6 %
56,8 %
66,5 %

Průměrná úspěšnost
Stará Ves               
75,8 %
80,8 %
67 %
74,7 %
72,5 %

             
+ 6,7%
+ 20,5%
+ 4,4%
+ 17,9%
+ 6%

V Týdnu Země jsme sbírali starý papír (z výtěžku jsme zakoupili knihy a učebnice),
čistili jsme okolí studánky, navštívilo nás pojízdné Planetárium a pro veřejnost jsme

připravili zábavné odpoledne Putování okolo Staré Vsi s opékáním buřtů, které věnovala obec Stará Ves.
Na konci dubna jsme absolvovali kurz dopravní výchovy (ATLAS Přerov) a navštívili
výukový program v přerovském muzeu.
V květnu se nejbližší našich dětí potěšili
na Hudební besídce. Žáci 4. a 5. ročníku navštívili historické památky Prahy. Ve výuce
proběhl projektový DEN EVROPY.
U příležitosti Dne dětí jsme navštívili Kroměříž. Žáci školy si prohlédli expozici
zámku, společně s dětmi MŠ jsme zhlédli divadelní pohádku O čarodějnici Xsíksáře a
prošli Podzámeckou zahradu.
V červnu nás ještě čeká projekt Rojení v Rymicích s prohlídkou skanzenu, olympijský běh, akce pro veřejnost Hurá, jsou tu prázdniny s muzikálem Princezna se zlatou
hvězdou na čele, poslední zvonění žáků 5.ročníku a slavnostní rozloučení se školním
rokem v pátek 26.6. 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, rodičům, panovi Šiškovi, paní Ostrčilové, spolupracujícím dobrovolným spolkům, autobusové dopravě Stanislav Pitner, panu Josefu Skácelíkovi za údržbu střechy,
panu R.Kojeckému a P.Uhlířovi za pomoc při sběru a všem ostatním, kdo nás podporovali a fandili naší činnosti.
L.Nevřalová

ZPRÁVA O DĚTECH VE STAROVESKÉ ŠKOLE
V bříšku jsi mě nosila, v kočárku mě vozila.
Pamatuješ první zoubek, natlučené kolínko?
U všeho jsi vždycky byla, moje sladká maminko.
Za každou tu chviličku nosím si tě v srdíčku.
Těmito slovy končila školní akademie staroveských dětí ze školky i školy. Za pěkného
počasí předvedly děti na školním dvoře pásmo, které si připravily pro své maminky, babičky i tety, a vlastně také tatínky a dědečky.
Žáci první a druhé třídy v kostýmech včelek
zazpívali písně včelích medvídků, třeťáci nás
provedli kalendářem s pořekadly a písněmi,
čtvrťáci a páťáci zahráli zkrácenou verzi oblí-

bené pohádky Princezna ze mlejna. Jednotlivé části byly střídány malými hudebníky, kteří zahráli na kytaru, klávesy,
flétny. Školkaři se představili v pásmu o
květinkách a Zemi. Společné vystoupení
všech dětí s recitací uvedené básničky
vyvolalo úsměvy na tvářích všech přítomných „dospěláků“. A když se děti
rozběhly za svými maminkami s dárečky – vlastnoručně malovanými srdíčky a
hrnečky, ve kterých bylo vyznání lásky
maminkám, mnohým se oči zaleskly slzičkou.
Ve staroveské škole jsou děti nejen šikovné na recitace a hudbu, ale jsou vedeny i
k pěknému vztahu k přírodě, ke svému okolí, ke sportu. Přesvědčila jsem se o tom už
v minulosti a letos opět.
Při Týdnu Země nejprve v lese Dubina s pracovníky z Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů poznávali stromy a jejich potřeby, a pak vyjadřovali svá přání Zemi. Také
si připomínali, čím mohou naší Zemi sami pomoci - na nákup si vezmi plátěnou tašku,
ať nemusíš brát plastovou, nekupuj nápoje v plastových obalech, třiď důsledně odpady.
Za nasbíraný papír v obcích Říkovice a Stará Ves koupí škola učební pomůcky.
Celý týden ekologické výchovy zakončily páteční akce – úklid okolí Svaté studánky v lese Dubina a odpoledne Putování kolem obce Stará Ves. Děti společně se svými rodiči podle připravené mapy šli po trase, na které měli splnit deset úkolů, například poznat rostliny, podle chuti určit bylinku, z níž byl uvařen čaj. Putování končilo
na školní zahradě, kde si děti skládaly z papíru origami, opékaly špekáčky, hrály hry
v přítomnosti rodičů.
A vztah ke sportu? Škola je zapojena do Olympijského víceboje.
Olympijský víceboj je akce na podporu sportu a zdravého životního stylu – Česko sportuje. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin
tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů základního vzdělávání a motivovat je k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase pod heslem „Radost z pohybu“.
 	 Na začátku školního roku získali do školy pro všechny žáky sportovní žákovské
knížky, potřebné sportovní vybavení – stopky, váhu a další pomůcky. Děti plnily osm
disciplin, jako například běh na krátkou vzdálenost 60 metrů a vytrvalostní na 800 metrů, člunkový běh, skok z místa, běh pozpátku, hod ze sedu, přesah při sedu, zkrácený
leh-sed. Výsledky paní učitelky zaznamenaly. V pololetí školního roku se discipliny
opět plnily a zaznamenávaly, výsledky se odeslaly do organizačního centra a děti pak
z centra dostaly vysvědčení – grafické vyjádření svých výsledků, porovnání s celorepublikovými výsledky svých vrstevníků a doporučení čemu se mají věnovat, aby
se jejich výkony zlepšily. Před prázdninami se zopakuje stejný postup s plněním disciplin a odesíláním výsledků a obdržením vysvědčení. Součástí vysvědčení bude také
doporučení, jakému sportu by se mohlo dítě věnovat, pro který má dobré předpoklady,

a kde se mu ve svém okolí může pravidelně věnovat. Celá akce má přivést děti k pohybu se svými rodiči – v obdržené žákovské knížce jsou totiž pohybové úkoly a rady
pro celé rodiny /zajeď s rodiči na bazén, noste knihu na hlavě a podobná doporučení/.
Přeji dětem, aby se jim dařilo ve školní práci i ve sportu, v péči o přírodu, při kulturních akcích, aby měly pro své ušlechtilé zájmy podporu rodičů i pomoc okolní společnosti. Pracovnice školy, paní učitelky, kuchařky, školnice si zaslouží poděkování za
jejich každodenní práci a přípravu všech akcí se školáky v průběhu celého školního
roku.
Ing. Jaroslava Odstrčilová

Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych Vás seznámil s činností myslivců
v první polovině roku 2015.
Vstup do nového roku je pro myslivce
vždy ve znamení péče o zvěř. Jedná se
zejména o zimní přikrmování zvěře. Každý myslivec má přiděleno jedno krmné
zařízení (krmelec, koryto na jádro, několik slanisek a zásyp). Doba přikrmování
je od 1. října do 30. dubna. Zde doplňuje
krmivo jedenkrát týdně, v případě tvrdé zimy častěji. Do 30. dubna krmné zařízení
vyčistí a vydezinfikuje. Důležité je zajištění klidu v honitbě – zabránění volnému pobíhání psů, pohybu běžkařů, cyklistů, motorkářů a jezdců na koních mimo veřejné cesty.
Probíhá lov zvěře škodící myslivosti – lišek, kun, vran a strak.
V únoru jsme uspořádali v kulturním domě v Přestavlkách již tradiční Myslivecký
ples. Hrála skupina „Rocky“. Připravili jsme bohatou tombolu zvěřinovou (divočák,
kus daňčího, kus srnčího, 20 zajíců, 25 bažantů, 15 kachen) i věcnou (děkujeme sponzorům a příznivcům za cenu do tomboly). Připravili jsme mysliveckou kuchyni. Ples
pořádáme především pro občany našich obcí a pro vlastníky honebních pozemků. Ti
se však posledního plesu zúčastnili v menším počtu. Již nyní si Vás dovolujeme pozvat
na ples v únoru 2016.
V březnu jsme bilancovali činnost
spolku za rok 2014 na výroční členské
schůzi a plánovali činnost na další myslivecký rok. Namátkou uvedu některá
čísla: spolek má 25 členů, 1 hosta a 2
adepty. Odpracovali jsme 2520 brigádnických hodin v hodnotě cca 200 tis.
Kč, přikrmování jsme věnovali 500 hodin, při stavbě oplocenky v obecním lese
jsme odpracovali 200 hodin, což i s prací

traktoru činí cca 25 tis. Kč. Při přikrmování jsme spotřebovali 8 q podzimní směsi pro
spárkatou zvěř, 10 q ovsa, 10 q ječmene, 5 pšenice, 75 q palic kukuřice, 2 q soli, 35 q
vojtěškového sena, 50 q krmné čepy, 50 q cukrovky, 5 q jablek, 100 kg medikované
krmné směsi na léčení spárkaté zvěře od cizopasníků, v celkové hodnotě 50 tis. Kč.
Uspořádali jsme 2 vycházky a 2 hony na drobnou zvěř, ulovilo se 16 bažantích kohoutů, 157 zajíců a 1 liška, dále bylo uloveno 50 kusů srnčí a 23 kusů daňčí zvěře.
V dubnu a květnu jsme pracovali na opravách a stavbě nových loveckých zařízení,
posedů a kazatelen.
16. května začíná lov srnců. Po prověření kulových zbraní na střelnici lovíme podle
schváleného plánu lovu průběrné srnce – jedince, kteří jsou v populaci nežádoucí(nemocní, zranění nebo slabého tělesného vzrůstu). Naši letošní jubilanti dostali povolenku na „lovného“ srnce. Možná se letos dočkáme znovu medailové trofeje.
Na přelomu května a června probíhá sklizeň pícnin a senoseč. Majitelé ohařů se snaží
se svými psy prohánět louky a pícniny a vyhnat odtud mláďata a dospělou zvěř, ale i
ostatní zvířata a ptáky. Je určitá šance vyhnat srnčata a dospělou zvěř srnčí a zaječí.
Mladé zajíce do velikosti „polovičáků“ nelze z porostů vypudit. Ti se pak i s částí srnčat
stávají obětí žací techniky. Zde máme obrovský problém zjistit od uživatelů pozemků
termín seče. Přitom nejúčinnější strategie je prohánění porostů 3 večery před sečí, protože při dřívějším a častějším rušení a plašení si na toto zvěř částečně zvyká.
V následujícím období se budeme věnovat zajištění krmiv k přikrmování v době nouze v sortimentu a množství podobném jako jsme spotřebovali minulou zimu. V sobotu
18. července uspořádáme myslivecký den.
Děkujeme Obecním úřadům Stará Ves, Přestavlky, Dobrčice a sponzorům a příznivcům spolku za pomoc a podporu v naší činnosti.
Za myslivce Ing. Stanislav Hejník
člen výboru

VÝLET NA MYSLIVECKOU VÝSTAVU
V pětiletých intervalech pořádá Českomoravská myslivecká jednota Mezinárodní
mysliveckou výstavu NATURA VIVA v Lysé nad Labem, jejíž součástí je i výstava
trofejí. Jelikož na výstavě byly vystaveny i trofeje z naší honitby, rozhodli se členové
výstavu navštívit.
Ve čtvrtek 21. května vyrazila skupina našich členů s manželkami v počtu 15 vlakem do Lysé n. L. Ve vlaku panovala
družná zábava. Cesta uběhla cobydup. Na výstavišti jsme se rozeběhli
každý za svými zájmy. Většina si šla
prohlédnout trofeje zvěře. Bylo vystaveno 1.560 medailových trofejí veškeré u nás žijící zvěře ve volnosti i v
oborách, ale i exotické zvěře ulovené
našimi lovci v zahraničí. Vystavovali

zde i výrobci potřeb pro myslivce, např. výrobci zbraní, střeliva, optiky, nožů, oblečení, obuvi, daly se zde koupit knihy, obrazy, šperky, zkrátka vše co souvisí s lovem a
myslivostí. Probíhaly tu nejrůznější soutěže, např. Soutěž ve vábení jelenů. Domů jsme
odjížděli unaveni a plni nových dojmů.
Trofeje z naší honitby vystavené na NATURA VIVA 2015:
Srnec, Hejník Stanislav,
rok ulovení 2007, 116,88 bodů,
stříbrná medaile
Srnec, Slaměník Roman,
rok ulovení 2012, 126,00 bodů,
stříbrná medaile
Daněk, Palíková Daniela,
rok ulovení 2013, 180,86 bodů,
zlatá medaile
Za myslivecký spolek Stará Ves
Ing. Stanislav Hejník
člen výboru

Srnec
Slaměník Roman

Srnec
Hejník Stanislav

Daněk
Palíková Daniela

FIRMY V NAŠÍ OBCI - KNIHAŘSKÁ DÍLNA
V době svých studií jsme z okna školy nahlíželi do knihařské dílny. Obdivovali jsme
zručnost a pečlivost práce knihařů při vazbě nejrůznějších dokumentů. Když jsem se
dověděla, že podobná dílna je u nás v obci, domluvila jsem si zde návštěvu.
Při exkurzi do této dílny se mé očekávání naplnilo. Několik strojů slouží k řezání
kartonů i listů papíru, jejich skládání, sešívání, lisování, lepení. Ve stojanech jsou role
textilu, krabice s písmenky i štočky pro tisk, na paletách rozpracované knihy k další
vazbě. Jsou zde také vzorky vazeb různých složek, diplomových prací i tiskovin. Vše
je přehledně uloženo.
Potvrdila jsem si, že tato práce vyžaduje nejen zručnost a pečlivost, ale také smysl
pro estetiku, pořádek, čistotu. Věřím, že bude mít dílna vždy dostatek zákazníků, kteří
ocení tradiční ruční práci. Jestli se ptáte, kdo v dílně pracuje, tak vám mohu sdělit, že
je to paní Radka Darebníčková.
Ing. Jaroslava Odstrčilová

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE - OSVOBOZENÍ STARÉ VSI
29. dubna
Dnes bylo slyšet blízko naší obce střílet děla, fronta se blíží, okna a dveře ve všech
domech ve dne v noci se otřásají od dunění děl. Od rána je vidět zář, daleko na horách hoří. Letadla bombardují. V obci se horečně dodělávají kryty na zahradách a
ve sklepích a za dědinou u lesa Dubiny. Zásoby se schovávají, obilí, šatstvo, do země je
zakopáváno sádlo a jiné poživatiny. O desáté hodině večer k nám přijela kolona německých muničních aut. Ubytovala se v obci. Auta vyhledávají kryty a staví se těsně až ke
stavením, maskují je haluzím, kryjí kola, aby nebyla zpozorována od letadel. Ráno v 11
hodin odjíždí jedno auto za druhým v určitých přestávkách /asi 10 minutových/, aby to
nebylo nápadné, letadla britská a ruská je bombardují na silnicích.
30. dubna
Fronta se blíží víc a více, letadla časně ráno bombardují Tovačov a letiště v Prostějově.
1. května
Povstání v Přerově a v Horní Moštěnici.
Německá armáda utíká před sovětskou armádou. Přes naši vesnici trousí se hloučky
německých vojáků. Někteří jsou sami, někteří se vezou na vozech a autech, je vidět, že
jsou značně unaveni a vyčerpáni – nejeví zájem o nic! Dnes poprvé vidím hnát stádo
dobytka k frontě přes Starou Ves směrem k Holešovu do obce Prusinovic, kde byly
polní jatky, ale ten první transport tam nedošel. Dobytek byl značně unaven, chodidla
otlačená, většinou ochromlý, celé stádo bylo zahnáno do ohrady zemského statku. Tam
je sovětští vojáci oblečení do německých uniforem ve dne v noci hlídali. Celý den jel
jeden transport za druhým, hlavně trén po silnici od Holešova. Tisíce vozů přejelo
ve dne i v noci přes naši vesnici.
Ve Staré Vsi navečer se ubytoval trén, asi 250 koní částečně ve dvoře a ve stájích
zemského statku, na dolní straně ve stodolách a u Zaoralů v zahradě, kde Němci vyvrátili plot a vjeli, aby byli kryti před letadly, kterých se bojí. Ráno 2. května o 7 ½ hod
odjeli.
2. května
Německá armáda stále ustupuje ve dne v noci. Přes naši vesnici jedou kolony trénu
s malými polskými a ruskými koníky. Muniční auta jedou na frontu /která je určena čárou Zlín, Zdounky, Kojetín, Dub n.Moravou a Ostrava/ směrem k Holešovu. Elektřina
nejde – nesvítí se, rádio nehraje, nemáme žádné zprávy, jen z ústního podání. Města
Hulín a Holešov byla odpoledne bombardována. Ve škole je zřízeno polní obvaziště,
ranění vojáci jsou v noci dováženi z Rataj u Kroměříže a odjinud. Dnes dovezla auta
Červeného kříže 22 raněných. Ráno 3. května jsou ranění vojáci naloženi v Říkovicích
do čtyř vagonů vystlaných slámou a odvezeni prý do Prahy.
Na hřbitově stavějí němečtí vojáci dřevěné kříže pro 3 těžce raněné zemřelé vojáky,
kopou hroby. Rachot děl zní stále víc a více. Fronta se blíží. Letadla konají výzvědné lety. V noci je vidět na obzoru četné ohně. K večeru přijeli k nám vojáci německé
muniční kolony. Večer přišlo tolik vojska, že se nacpali do každé chaloupky se vším

všudy s vozy, koňmi aj. Většina jich chtěla spát v kuchyni nebo ve světnici, neboť se
báli partyzánů, ale spali i ve stodolách a v chlévech. Chtěli i zámky, aby se mohli zamknout. Donesli si ruční granáty a jeden voják je celou noc hlídal. Na vesnici chodily
vojenské hlídky. Občané celé noci nespali. Vojsko stále prchá, rachot děl a detonace je
stále slyšet, křik a rachot vozů, aut ustupující armády po silnici na dolním konci vsi.
3. května
Ráno jsou u nás na hřbitově pochováni 4 němečtí vojáci, kteří ve zdejší škole zemřeli.
Pochovával je jejich vojenský kněz, který za ně v kostele sloužil mši. Vojáci byli zašiti
do pytlů a tak pochováni. Po odchodu německé armády někdo kříže v noci odstranil,
hrobař hlínu porovnal a nezbyla než jen vzpomínka.
Armáda postupuje na Kroměříž směrem od Kotojed, Rataj přes Barbořinu a zámeckou zahradu, jsou to vojska rumunské armády. Odpoledne je Kroměříž ostřelován, večer o 18 ½ zasahuje dělostřelectvo, slyšíme velkou detonaci, most přes řeku Moravu je
vyhozen, za chvíli hoří plynárna, ve starobylém památném arcibiskupském zámku hoří
ve dvou poschodích. V Kojetíně hoří cukrovar s lihovarem a nádraží.
4. května
Ráno se odstěhovala vojenská nemocnice ze školy. Fronta se stále přibližovala.
Vojsko se cvičí ve střelbě z kulometů ze stodoly Sehnulovy naproti do břehu. V poledne přijel německý lajtnant, chodil po stájích a nařizoval, kolik kdo má dodat dobytka
pro německou armádu.
5. května
Ráno vojsko stálo připraveno k odjezdu. U mne vzali 60 kg zemáků, vejce, aj. Vojáci se vydatně stravovali. Každý den měli v poledne maso – na tři dny každý fasoval
1 kg konzervu masa, ale to jim nestačilo. Večer jsme museli prodat každému 1 l mléka,
kromě toho každý si udělal šest vajec a snědl vrchovatý talíř zemáků.
Dnes v poledne hlásil rozhlas, že v Praze vypukla revoluce. Volali na pomoc do Prahy všechno četnictvo, policii, vojsko a všechny Čechy dobré vůle. Němečtí vojáci byli
zdrceni – fronta je Kroměříž, Kojetín, Dub, Fryšták, Ostrava, Šternberk – jsou obklíčeni. Kuchař tvrdil, že jejich štáb ujel 60 km z tohoto kotle. O 14. hod odpoledne
dostaly jednotky rozkaz za deset minut odjet. Odjely směrem na Karlovice, vojáci byli
velmi rozčíleni, běhali sem tam, různé věci zapomněli. Po nich přijeli druzí. Ve všech
stodolách, chalupách bylo plno vojska a děl. Večer o desáté hodině dostali rozkaz ihned
odjet. Celou noc jela auta, trén, tanky v horečném spěchu přes naši ves – celou noc
pršelo. Z Karlovic jelo také hodně vojska přes Starou Ves.
Fronta se přiblížila k Holešovu, k Hulínu, Skašticím. Elektrické vedení po detonaci
vzdálené dnes večer vypovědělo službu a přestalo se svítit v domech.
6. května
Ráno pršelo, bylo deštivo. Kolony aut vojska přestaly jezdit. Na silnici vedoucí
z Břestu k Němčicím se staví fronta. Vojáci se zakopávají do bunkrů. V zahradách
němčických obrácených k Holešovu jsou postavena tři děla. Vojsko ořezalo ovocné
stromy v zahradách a maskovalo děla. Na rozcestí silnice Němčice, Kostelec, Stará Ves
stojí rovněž 3 děla maskovaná švestkovým haluzím.
O 11. hodině dopoledne začínají střílet z děl u Němčic. Fronta vede přes Kostelec

k lesu a k Roštění, odkud se ozývá střelba z děl. Do Staré Vsi přijeli na koních dva
němečtí důstojníci, kteří žádali obecní úřad, aby nařídil pracovní povinnost pro všechny muže od 18 do 60 let. Tito muži si měli přinést potřebné nářadí ke kopání zákopů
u staroveského lesa Dubiny a na kopci Lačnově. Důstojníci byli na obecním úřadě
pohoštěni – zdrženi, z kopání zákopů sešlo, o 15. hodině odpoledne odjeli do Roštění.
Do vsi přišla četa telefonistů. Pozorovatelnu mají na sýpce zemského statku a ústřednu
u Adolfa Šenka, obsluhoval ji major, Berliňák.
Z obce Břestu vyhnal tamější velitel všechny muže od 16 do 60 roků a vyhlásil, že o
3,00 hod. v noci udělá prohlídku a kdo bude nalezen, že bude zastřelen. Všichni muži
odešli do sousedních dědin, hlavně Skaštic i do Staré Vsi.
Celý den je slyšet střelbu z děl od Němčic, Kostelce, Roštění, Břestu, Hulína.
Na kopcích staroveského katastru zvaném Debřová jsou čtyři děla, co chvíli je slyšet
na našem dvoře svištění granátů. Na večer se dalo do velkého deště. Celou noc je klid,
sem tam přejedou jen muniční vozy a Červený kříž.
7. května
Dnes ráno začal boj o Břest, který obsadilo asi 700 Němců, kteří kladou tuhý odpor.
V devět hodin ráno je vidět dalekohledem tři protitanková děla, jak po silnici od Hulína
dorazila k Břestu, jsou to Slováci, příslušníci prvního Čs. armádního sboru v SSSR.
Holešov byl dobyt. Z této strany jen dnes slyšet jen nepatrnou střelbu. Pravčice byly
rovněž dobyty.
U nás ve sklepě pod stodolou byl zřízen kryt po celou dobu bojů. Zvláště z neděle
na pondělí spaly ve sklepě tři rodiny o desíti lidech na slámě. Z dolních a vrchních chalup, které nemají sklepy, se odstěhovali k sedlákům do sklepů i s dětmi, byli tam celý
den i v noci. Žádný se nesmí zbytečně zdržovat na dědině, protože se střílí.
O 15 hod odp. se na okraji Břestu stále tuho bojuje, Němci kladou velký odpor, Břest
hoří ještě pozdě večer a stále se v něm bojuje.
Celou noc se střílí z německých děl a je slyšet četné detonace, výbuchy, jak jsou vyhazovány cesty a mosty. Most přes Moštěnku v Říkovicích a v Horní Moštěnici je také
vyhozen, rovněž tak v Přerově přes Bečvu. Celou noc jelo německé vojsko po silnici
na dolním konci dědiny, řvalo, tlouklo na dvéře, okna, vrata, chtělo jídlo a pití!
8. května
Ráno slyším ještě ojedinělou střelbu v okolí. V osm hodin ráno sovětské vojsko jede
po polní cestě od Němčic (silnice byla zaminovaná) směrem ke Staré Vsi, před ním
jede klusem od obrázku (křižovatka polních cest) důstojník na malém ruském koni
hnědáku s lysinou. Josef Zapletalík, Adolf Šenk a Bohumil Bartík ho dohonili u mostku
u bývalé staré dobytčí porážky, bylo půl deváté hodiny ráno, chlapci vztyčili čs. státní
vlajku a sovětskou. Důstojník se ptal, kdo je starosta, podal přítomnému ruku a žádal
ho, aby vypravil dva povozy, že někteří vojáci jsou unaveni, aby je odvezli do Říkovic.
Důstojníkovi jsme zavdali na přivítanou hanácké slivovice. Než se to všechno odbylo, již zde byli ruští vojáci. Vidím malé ruské koníky zapřažené ve vozech, děla, trén,
zásobovací kolony aj. Poprvé jsem viděl ruské ženy a děvčata ve vojenském obleku,
většina žen jela na vozech s vojáky, některé s autem Červeného kříže. Vojsko na vozech
a autech je zaprášené, je na nich vidět únavu – válka trvá již dlouho.

Mezi tím se shromáždila staroveská kapela Kiliána Zemánka a začala u Zaoralového
gruntu vítat hudbou vítěznou armádu. Obyvatelstvo ji vítalo s jásotem, ruské vojsko
s úsměvem opětovalo pozdravy.
Večer o 19. hodině je slavnostní průvod k pomníku padlých před školou s hudbou.
Zúčastnily se i školní děti s lampiony a praporky a téměř všichni občané staročeští.
Jako řečník promluvil Adolf Šenk, poprvé po dlouhém čase v sokolském kroji. Během
večerní slavnosti se odehrávají velké boje, narazily na sebe dvě nepřátelské armády
v okolí Prostějova, je slyšet silné detonace, rachot kulometů a velkou dělostřeleckou
palbu; vidět jak šlehají plameny z hlavní děl.
Palba skončila, - tady vlastně skončila druhá světová válka na našem území.
Záznam Bohumila Bartíka ze Staré Vsi, č. 61 z června 1945
zpracovala Ing. Jaroslava Odstrčilová

POZDRAVENÍ
Přijměte ode mne následující zamyšlení. Byla jsem na malém výletě. Cestou po návsi v Henčlově jsem potkala asi šest osob, mladších i starších, všechny mě pozdravily,
i když se neznáme. Přijela jsem domů, do Staré Vsi, cestou od autobusu jsem míjela
mladou maminku se dvěma dětmi. Na úzkém chodníku jsem jim udělala místo, aby
nemuseli na silnici. Čekala jsem poděkování či alespoň pozdrav, ale jako bych byla
vzduch. Tak jsem pozdravila já a obě děti oslovila jménem, protože je znám. Jejich
maminka se udiveně ohlédla. Určitě mě zná, i když možná ne jménem. A zase nic, ani
omluva ani pozdrav. Podobné situace jsem prožila vícekrát při mých procházkách obcí
či při nákupu v obchodě, ale hovořily o nich i další starší osoby obce.
A tak jsem přemýšlela. Proč se u nás nectí základní pravidla slušného chování –
pozdravení, poděkování. Starší řeknou: „Co vás v té škole učí?“. Domnívám se, že tyto
vzorce chování si přinášejí děti z domova, od svých rodičů, již v předškolním věku.
Souhlasíte se mnou?
Jaroslava Odstrčilová

Pozvánka na

Myslivecký den
V sobotu 18. července 2015 ve 14 hodin ve sportovním areálu
„Na kopcách“ ve Staré Vsi pořádá Myslivecký spolek Stará Ves
„Velký myslivecký den pro děti a dospělé“.
Nabídka z programu:
- vystoupení tria staroveských trubačů
- ukázka z výcviku loveckých psů
- soutěže pro děti
- naučná a poučná stezka přírody pro děti, ale i pro dospělé
- diskotéka
- bohatá tombola
- občerstvení
- myslivecká kuchyně
Srdečně Vás zvou staroveští myslivci!
SDH Stará Ves Vás zve na 1. ročník

„O Pohár starosty SDH“
V disciplínách:
Starší žáci : Požární útok s překážkami CTIF, Štafeta CTIF
Mladší žáci: Štafeta CTIF, Štafeta požárních dvojic
Termín soutěže : 16.8.2015 (nedělní hodové odpoledne)
Místo konání : fotbalové hřiště Stará Ves
Program :  12:30 – 12:55 prezentace družstev
                  13:00 -  nástup družstev a porada vedoucích
                  13:15 – zahájení soutěží

INFORMACE OU
Novela zákona o evidenci nepřeje jubileím a vítání občánků
Novela zákona o evidenci obyvatel zkomplikovala obci nejen obřady vítání občánků,
ale také zveřejňování jubilantů v obecním zpravodaji. Obci již není umožněno získávat
informace o jubilantech a narozených dětech z oficiálních databází a tak budeme moci
poblahopřát pouze těm občanům, kteří nám sami o svém významném výročí dají vědět.
To samé platí i o vítání občánků.
Formulář, kterým jubilanti, či jejich příbuzní, rodiče dětí mohou dát pracovníkům
obce o svém výročí a narození dítěte vědět je k dispozici na webových stránkách obce
v sekci FORMULÁŘE nebo si ho můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě. Jubilanti, kteří očekávají významné výročí 70, 75, 80 a více let, pak mohou telefonovat
na telefonní číslo 581 222 014 nebo napsat emailem na ou@obecstaraves.cz.
Rovněž mohou vyplněný formulář osobně odevzdat v kanceláři obce.

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 31. 7. 2015 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.
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.

Sportovní Club STARÁ VES
si Vás dovoluje pozvat na

TRADIČNÍ HODOVÉ
OSLAVY
ve dnech 14. 8. – 16. 8. 2015
v areálu ,,Na Kopcách“
PROGRAM:
PÁTEK 14. 8. 2015
OD 15:30 DĚTSKÉ ODPOLEDNE PLNÉ PŘEKVAPENÍ
VISAGE STUDIO PRO MALÉ I VELKÉ, VÝTVARNÁ DÍLNA
17:00 LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ KAŠPÁRKŮV SVĚT
18:00 DISKOTÉKA - DJ Mádr
SOBOTA 15. 8. 2015
OD 14:00 ŽIJEME FOTBALEM
HODOVÁ ZÁBAVA SE SKUPINOU ARGEMA
NEDĚLE 16. 8. 2015
MŠE SVATÁ v kostele Nanebevzetí Panny Marie
13:00 UKÁZKA HASIČŮ V POŽÁRNÍM SPORTU
HUDEBNÍ ODPOLEDNE S KAPELOU JEN TAK 2
TOMBOLA
Během oslav budou pro děti připraveny atrakce / jízda na koních,
skákací hrad, skluzavka /, točená zmrzlina a na své si tradičně
přijdou i milovníci dobrého jídla a pití.

