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Vážení spoluobčané,
přišel čas adventu a blíží se závěr roku a s ním nadcházející oslavy vánočních svátků.
Nastává čas, kdy bude mít většina z nás příležitost strávit v klidu několik dní v kruhu
svých blízkých. Konec roku je také časem přemýšlení o tom, co se nám v letošním
roce podařilo nebo splnilo. Mnozí z nás si vytyčí nové cíle a přání a přijmou nová
předsevzetí do nového roku. I my se ohlížíme a hodnotíme rok letošní z pohledu toho,
co se nám v letošním roce podařilo, co se v naší obci změnilo, s čím spokojeni nejsme
a co chceme udělat v roce příštím. V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informovala o
zpracování rozvojového dokumentu Program rozvoje obce Stará Ves. Tento dokument
bude po novém roce k dispozici na webových stránkách obce nebo si ho budete moci
prohlédnout v místní knihovně či na obecním úřadě a obsahuje informaci o naší obci,
od její polohy, historických souvislostí, demografické situace, struktury obyvatel, spolkové činnosti, technické infrastruktuře obce, vybavenosti obce, životním prostředí až
po návrhovou část, která obsahuje jednotlivé cíle a opatření, které chce obec realizovat
v nejbližších 7 letech. Tento dokument je pomocným nástrojem k tomu, abychom dosáhli stanovené vize, tedy toho čeho chceme dosáhnout. Chceme, aby Stará Ves byla
příjemným místem pro život, byla vybavena kvalitní infrastrukturou, prostory pro volnočasové a společenské aktivity, aby obyvatelé naší obce měli dobré mezilidské vztahy,
využívali možnosti aktivního zapojení se do spolkové činnosti a přispívali ke kulturnímu a společenskému životu v obci, cítili se v obci bezpečně, měli svou obec rádi a podle toho se chovali. Pečovali o obec např. šetrným a hospodárným nakláním s odpady.
Nebudu vyjmenovávat všechna navržená opatření určená k realizaci, ale uvedu alespoň
některá z nich, určená k realizaci v příštím roce. Jsou to oprava komunikace k Juřicovému, oprava komunikace k Jarolímovému, vybudování dětského hřiště v prostoru za
hasičskou zbrojnicí nebo úprava prostranství a autobusové zastávky směrem na Přerov,
která není zrovna hezkou vizitkou pro naši obec. Dále budou v příštím roce pokračovat
práce na zpracování nového územního plánu. Jeho stručné zadání je vyvěšeno na úřed-
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ní desce obecního úřadu, o průběhu zpracovávání budeme dále informováni prostřednictvím úředních desek a také se uskuteční veřejná projednávání.
Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat, tak jako každý rok, organizacím a spolkům, pracovníkům základní a mateřské školy, pracovníkům obce, zastupitelům a všem
aktivním občanům, kteří přispívají ke kulturnímu a společenskému životu v naší obci
pořádáním akcí pro veřejnost, vedením spolkové činnosti nebo práci s dětmi a mládeží
a díky kterým je vidět, že naše obec žije. Děkuji také podnikatelům a firmám, kteří
drobnými dary podporují naše spolky v jejich činnosti.
Všichni víme, že v životě člověka se střídají dny dobré, naplněné štěstím a dny zlé,
plné smutku či nezdaru. Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku
Vám přeji hodně zdraví, štěstí, více dní dobrých než zlých, více lásky a porozumění než
neshod a svárů a více radosti než smutku.
Jiřina Mádrová
starostka obce

ŘÁDKY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 24. 6. 2015
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo pořízení nového strategického dokumentu Program rozvoje obce Stará Ves.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí provedení Rozpočtových opatření č. 3-11 /2015
a k provedeným rozpočtovým opatřením nemá připomínky.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí informace o provedení sanace bočního
křídla obecního úřadu a průběh oprav.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí informace o provedení opravy komunikace za poštou ke kostelu a jejím průběhu.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nákup žacího stroje Goliath AJ 92/23 dodaného
firmou Daniš Davaztechnik s. r. o., Hulínská 265/30, 750 02 Přerov.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí informace o dokončení pozemkových
úprav, přijaté žádosti o propachtování obecních pozemků a možnost vytyčení hranic
pozemků po pozemkových úpravách.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí přijetí žádosti o prodej pozemku p. č.
1492 v k. ú. Stará Ves u Přerova, o výměře 696 m2 a pověřilo starostku dalším jednání s V a K Přerov a.s., zejména zjištěním dalších podrobností týkajících se podmínek
případného prodeje.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení oprav elektroinstalace v prostorách mateřské školy Stará Ves firmou Elspomont s.r.o., Troubecká 79, 751 19 Vlkoš.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo prodej části pozemku 520/1 vyznačeného
geom. plánem č. 434-173/2014 jako pozemek p. č. 520/9 v k.ú. Stará Ves u Přerova,
ostatní plocha jiná plocha, o výměře 23 m2, manželům Možíšovým.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí zřízení pracovního místa na veřejně
prospěšné práce na dobu 1 roku.
- Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Stará Ves za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stará

Ves za rok 2014 bez výhrad.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení kontroly finančního výboru
dne 28. 4. 2015 a kontrolního výboru dne 7. 5. 2015 a k provedeným kontrolám nemá
připomínky.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí zprávu z činnosti mikroregionu Moštěnka.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí zprávu o činnosti charitní pečovatelské
služby Oblastní charity Přerov na území obce Stará Ves.
7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 22. 7. 2015
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení Rozpočtových opatření
č.12/2015 15/2015 a k provedeným rozpočtovým opatřením nemá připomínky.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo poskytnutí dotace ve výši 100 000,--Kč a
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159 a následně
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
předpisů mezi obcí Stará Ves a Římskokatolickou farností Stará Ves.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves revokovalo usnesení UZ3/5/2015- Smlouva o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
Stará Ves, Růžičková p. č. 44, 45, 47, NNv, NNk (IP -12-8016243) ze dne 9. 2. 2015.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo Smlouvu 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-12-8016243).
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzal na vědomí informace o provedení opravy elektroinstalace v mateřské škole a jejím průběhu.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo snížení neinvestičního příspěvku na provoz
na rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves
ve výši 80 000,-Kč.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí nutnost provedení opravy kanalizace
v úseku stoky BD – 1, mezi šachtou 82-94.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves s ohledem na vysoký finanční náklad na pořízení znaleckých posudků po provedených pozemkových úpravách schválilo pro ocenění pozemků a porostů (ovocné dřeviny) tyto ceny:
- nově vzniklé pozemky (orná půda, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost), které
mají evidované BPEJ v katastru nemovitostí – k. ú. Stará Ves u Přerova budou oceněny RPC dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.
- nově vzniklé pozemky (lesní pozemky, vodní plocha, ostatní plocha), které nemají
evidované BPEJ v katastru nemovitostí a porosty budou oceněny dle přílohy č. 1
k rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stará Ves
u Přerova.
- nově vzniklé pozemky (orná půda), které mají evidované BPEJ v katastru nemovitostí
- k. ú. Říkovice budou oceněny RPC dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 21. 9. 2015
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení Rozpočtových opatření
č. 16/2015 -24/2015.
- Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti IV12-8010311/VB 1Stará Ves-Slaměník, p. č. 202,203 NNk, jejímž předmětem je zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí znění stanov a zakladatelské smlouvy
DSO Přestavlcký les.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo propachtování obecních pozemků dle zveřejněných záměru níže uvedeným žadatelům:
Stanislav Vávra, Stará Ves, Jaroslav Zavadil, Stará Ves, Pavel Hradil, Vlkoš, JPJ Netopil a.s., Žalkovice, Michal Darebníček, Stará Ves, Salix Morava a.s., Horní Moštěnice, ZP Moravan, Kostelec u Holešova
- Zastupitelstvo obce schválilo pronájem části pozemku p. č. 1288 v k. ú. Stará Ves
u Přerova o výměře 130m2 a uzavření nájemní smlouvy se společností Vodafone
Czech Republic a. s..
9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 25. 11. 2015
- Zastupitelstvo obce Stará Ves bere na vědomí provedení Rozpočtových opatření
č. 25/2015-36/2015 .
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo prodej pozemku p. č. 1492, o výměře 969
m2, v k. ú. Stará Ves u Přerova za kupní cenu ve výši 95 500,- Kč a ukládá starostce
podpis smlouvy.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti za účelem zřízení a provozování plynovodního zařízení na p. č. 196/1 a p. č.
196/3 v k. ú Stará Ves u Přerova (9900074779_1/VB).
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo odkup pozemku p. č. 119/3 o výměře 300 m2,
v k. ú. Stará Ves u Přerova za cenu 1 000,--Kč.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves po projednání schválilo Smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Přestavlcký les a Stanovy Dobrovolného svazku obcí Přestavlcký les.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves po projednání souhlasí s předloženými stanovami a zakladatelskou smlouvou spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., souhlasí s přistoupením obce Stará Ves jako člena spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s. a ukládá
starostce obce předložit spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s. písemnou přihlášku
do spolku.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo Program rozvoje obce Stará Ves na období
2016-2022 zpracovaný za pomocí webové aplikace OBCE PRO.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí vyhlášení dotačních výzev MMR ČR.

Do vašich schránek byly distribuovány kalendáře na rok 2016 s fotografiemi obcí a spolkové činnosti MR Moštěnka, zpracované ve spolupráci obcí.
Obec Stará Ves je svým občanům poskytla bezplatně.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
- Poplatek za komunální odpad pro rok 2016 zůstává ve stejné výši 440,-- Kč jako loni a
bude splatný do 30. 4. 2016.
Způsob provedení úhrady:
hotově na pokladně obecního úřadu nebo převodním příkazem na účet obce č. 22025831/100,
v. s. číslo popisné domu.
Upozorňujeme občany, že v příštím roce bude přistoupeno k uplatňování sankcí za pozdní
úhradu!
- Stočné za II. pololetí roku 2015 bude splatné do 31. 1. 2016
Způsob provedení úhrady:
hotově na pokladně obecního úřadu nebo převodním příkazem na účet obce č. 22025831/100,
v. s. číslo popisné domu. (výši platby Vám na vyžádání sdělíme nebo pošleme e mailem po
15. 12. 2015).
- Úřední hodiny obecního úřadu před a během vánočních svátků budou:
		
Pondělí 21.12.2015 7:00-12:00 13:00-16:30
		
Pondělí 28.12.2015 7:00-12:00 13:00-16:30
- Žádáme občany, aby v období sněhové nadílky parkovali svá auta tak, aby bylo možno
provádět zimní údržbu cest.
- Obecní úřad Stará Ves poskytuje v rámci přenesené působnosti tyto služby:
• výpis z katastru nemovitostí
• Výpis z obchodního rejstříku
• Výpis z živnostenského rejstříku
• Výpis z rejstříku trestů fyzických osob
• Výpis z rejstříku trestů právnických osob
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Výpis z insolvenčního rejstříku
Od letošního roku poskytujeme také službu ověřování podpisů a listin tzv. LEGALIZACI A
VIDIMACI.Celkem bylo provedeno 68 ověření.
- Upozorňujeme na změnu otevírací doby knihovny, která bude vždy v pátek od 16:00 do
18:00 hodin počínaje pátkem 11. 12. 2015.
- Znovu upozorňujeme na platnost Tržního řádu, který zakazuje podomní prodej a nabídku
služeb. Zejména starším lidem doporučujeme obezřetnost při rozhodování komu otevřou
dveře. Je třeba si dobře zvážit zejména nabídky na změnu dodavatele elektřiny nebo plynu a nepřistupovat k tomuto kroku unáhleně a požádat nejdříve o zaslání návrhu smlouvy
k důkladnému prostudování tak, abyste měli možnost zjistit si o firmě dostatečné informace a také se poradit s rodinou.
- Od příštího roku dojde ke změně firmy, která provádí svoz tříděného odpadu a v souvislosti s tím dojde i k výměně sběrných nádob. Všem, kteří pečlivě třídíte děkujeme. Přesto
chceme požádat o dodržování pořádku u kontejnerů, ukládání pečlivě sešlápnutých PET
lahví a ukládání poskládaných krabic a kartonů do nádob na papír. Do kontejneru na papír
nepatří papír znečištěný např. pytle od maltových a cementových směsí.

Z HISTORIE BUDOVY Č.P. 75
Uprostřed návsi, na jejím horním konci, byla až do roku 1876 škola. V říjnu roku
1876 byla otevřena škola nová, už dvouposchoďová, místo podsedku č. p. 49 a stará
byla zbourána. Na jejím místě byl vystavěn r. 1883 obecní hostinec a obecní kancelář.
V průčelí budovy byla místnost, které se říkalo „spolek“. Byla to místnost, ve které
čtenářský spolek konal své schůze, besedy a ve které byly vyvěšeny každodenně došlé
noviny různých politických stran a členové čtenářského spolku si je chodili číst. Při
tanečních zábavách byly v místnosti stoly, za nimiž seděli návštěvníci, rodiče tančících
párů. Tanečníci byli ve vedlejším sále. Ve spolkové místnosti mívaly schůze i další
spolky – hasiči, vojenští vysloužilci, honební spolek, tělocvičné jednoty Orel i Sokol.
Do spolkové místnosti se vstupovalo vchodem od školy, ze sálu (dnes jsou to dveře
vedoucí do skladu obchodu).
Obecní úřad byl uprostřed budovy. Vcházelo se do něj z dolní
strany po kamenných schodech a
dřevěném můstku s dřevěným zábradlím, přes hluboký příkop, který
se táhl přes celou ves. Tudy se rovněž šlo do kanceláře Občanské (či
rolnické) záložny, jejíž okno bylo
na dolní stranu návsi.
Ve druhé části budovy, podél návsi, byl hostinský sál s kuchyní, prostor obecní šatlavy a na konci ledovna (místo uložení ledu pro chlazení
piva). Později byl místo šatlavy malý
pokojíček nájemce hospody.
Z horní strany budovy byla
na dřevěných sloupech šopa s dřevěnými lavicemi. Na ni navazovala,
rovněž na sloupech postavená, kuželna. Když kuželna zchátrala, bylo
v nové šopě uloženo jeviště divadelních ochotníků, kteří hrávali divadlo
ve velkém sále.
Uvedený popis je ve vzpomínkách
p. B. Bartíka. Co si vzpomenou dosud žijící pamětníci? V prostorách
velkého sálu, kuchyňky a šatlavy
byla od 50. let 20. století prodejna a
sklad Jednoty. Prodávaly se zde ne-

jen potraviny, ale také textil, elektro,
domácí potřeby, vykupovalo se ovoce.
Místnost spolkovou měli pro svou
činnost „svazáci“, pak tu byla obecní
knihovna. Byly tady kanceláře Místního národního výboru, později občanského výboru, spořitelny.
V 70. letech bylo postaveno druhé
nadzemní podlaží pro sál a zázemí
pro konání tanečních zábav, plesů,
schůzí.
Co je zde nyní – to už známe - kancelář a sklad obecního úřadu, prodejna Jednoty, středisko pošty, místnost kadeřnictví,
společenský sál.
Ing. Jaroslava Odstrčilová

FARNOST STARÁ VES
Drazí přátelé,
ze srdce vás opět po nějaké době zdravím.
Jak jste si zajisté všimli, oprava střechy našeho kostela opět pokročila druhou fází –
značně velkou a možná nejvíce poničenou
a tím pádem také dosti finančně náročnou…
Proto bych chtěl touto cestou poděkovat
všem, kterým není lhostejný stav tohoto Božího příbytku, za vaši štědrost a modlitby.
Tento klenot širokého okolí je jasným odkazem víry našich předků, a tak nejen proto
nám na něm tolik záleží.
První adventní neděli vyhlašuje papež
František pro celou církev „ROK MILOSRDENSTVÍ“… moc tedy přeji a vyprošuji všem, abychom se nebáli v tomto našem
chrámu Boží milosrdenství a lásku nalézat a
abychom tak obnovovali i naše nitra (duše).
		
P.Marek F. Glac, admin. ex.

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
VE STARÉ VSI BUDE SLOUŽENA 24.12.2015 VE 21.00 HOD.

SALIX MORAVA A.S. HORNÍ MOŠTĚNICE
Při vystoupení mladých hasičů při hodových slavnostech mě zaujal znak Salixu na jejich dresech. Tak jsem
jela do Horní Moštěnice vyzvědět, jak nástupce bývalého JZD hospodaří a proč naše hasiče oblékli.
Salix Morava a.s. Horní Moštěnice patří od 30. 4.
2015 do sdružení Spearhead Czech společně s Agrosumak Suchdol nad Odrou, Eurofarms Jihlava a Agro-družstvo Morava Kojetín. Sdružení je členem nadnárodní společnosti Spearhead
International, které sídlí ve Velké Británii. Společnost byla založena v 60. letech
20. století a hospodaří nyní ve Velké Británii, Polsku, České republice (v ČR
od konce 90. let), Slovensku a Rumunsku asi na 80.000 ha.
Slovo spearhead (čteme spírhed) je možno z angličtiny přeložit jako – být v čele,
razit cestu, průkopník něčeho. Podnikatelská filosofie Spearhead International vychází ze čtyř zásad – mít dobré vztahy se svými zaměstnanci a veřejností, pečovat
o životní prostředí, zaměřit se na místní podmínky, pečlivě a zodpovědně řídit finanční zdroje.
Společnost Spearhead Czech hospodaří na 23 500 ha, z toho Salix Morava
na 10 600 ha, převážnou většinu půdy mají v pachtu. Salix Morava zaměstnává 110
pracovníků. Rostlinná výroba je v lokalitách Střílky, Zdounky, Vítonice, Hulín a
Horní Moštěnice, kam spadají i pozemky ve staroveském katastru. Výroba je přizpůsobena především úrodnosti místní půdy a pak krmení hovězího dobytka. Pěstují tedy ječmen, pšenici, řepku, kukuřici, řepu cukrovku, vojtěšku, ale také traviny
na semeno, sóju, hrách, v plánu mají zasetí máku.
V 80. letech 20. století představovaly špičkové výnosy pšenice okolo 6 tun/ha,
ječmene 5 t/ha, řepky 3 t/ha, cukrovky 40 t/ ha. Nyní se výnosy Salixu na Starovesku pohybuji u pšenice 9 t/ ha, ječmen 7 t/ha, řepka 4,5 t/ha, cukrovka 70 t/ha.
Čím je rozdíl ve výnosech způsoben? Odpověď je jednoduchá - nástupem nových
odrůd, lepší technologickou vybaveností, kvalitnější ochranou rostlin, dodržováním všech agrotechnických zásad.
V živočišné oblasti se věnují
chovu dojnic ve středisku Vlkoš. Je zde v průměru 430 dojnic s produkcí okolo 350 000
litrů mléka ročně, tj. asi 11 000
litrů denně, které jsou odváženy
do různých mlékárenských podniků.
Stejně jako naprostá většina

zemědělských firem v České republice, je také společnost Salix
Morava dotována Evropskou
unií jednotnou platbou na hektar. Výše dotace je ovšem ovlivněna tím, zda zemědělci plní nastavené požadavky k zachování
životního prostředí a správné
zemědělské praxe, např. střídání plodin, kontrola chemické
ochrany, nepřehnojování dusíkatými hnojivy, ochrana před
půdní erozí apod. Druhá cesta
dotací je od státu, který stanoví
citlivé komodity, které je třeba
udržet. V případě Salixu je to
cukrovka a dojnice.
Zavádění nové techniky a
nových technologií je pro tuto
společnost samozřejmostí. Jistě
jste už na polích v okolí obce
viděli nové stroje, traktory,
secí a sklízecí techniku. V Horní Moštěnici byla vybudována
moderní posklizňová linka se skladovacími sily. Salix Morava dbá na to, aby byly
porosty nezaplevelené a zdravé, tím přispívá k udržení kulturní krajiny. Vzhledem
k dlouhodobým výhledům, je prioritou nejen udržení úrodnosti půdy, ale také její
další zvyšování.
Byla jsem učitelkou odborných předmětů na průmyslové škole, a tak mě zajímala
spolupráce podniku se Střední zemědělskou školou v Přerově. Nejen, že umožňují
studentům praxe a exkurze v ČR, ale nabízejí absolventům možnost zahraničních
stáží u farmářů v Anglii a na evropských farmách Spearhead International. Praktikanti jsou tam ubytováni zdarma, vydělají si solidní peníze a poznají podmínky
práce tamních zemědělců.
Jako správní hospodáři se snaží o dobré vztahy s obcemi, kde hospodaří. Pokud
je třeba, pomáhají vlastní technikou např. pří údržbě veřejného prostranství, zavlažování, přepravě materiálu, v zimě při odklízení sněhu. Přispívají na společenské
akce a na činnost místních spolků, jak se stalo v případě našich mladých hasičů.
Děkuji pracovníkům Salix Morava za poskytnuté informace a přeji jim úspěšnou
práci při získávání zemědělských produktů, které jsou důležité pro nás všechny.
Ing. Jaroslava Odstrčilová

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
- Ve školním roce
2015/2016 navštěvuje základní školu 50
žáků, MŠ Stará Ves
24 dětí a MŠ Říkovice 18 dětí.
- 25.9. jsme uspořádali drakiádu. I když
bylo dosti nepříznivé
počasí, nad hřištěm
se s větším či menším úspěchem vznášelo okolo 50 draků.
Účastníci měli také
možnost vydlabat si okrasnou dýni či zhotovit podzimní dekorace. Děkujeme maminkám, které přinesly dobroty vyrobené z dýní či cuket a Obci Stará Ves, která
věnovala buřty na opékání.
- V obcích Stará Ves a Říkovice proběhl sběr papíru.
- 1. října začalo pracovat 7 hojně navštěvovaných kroužků – kroužek taneční, keramický, informatiky, hry na flétnu, kytaru a klávesy a cvičení dětí.
- 8.října jme se zapojili do akce 72 hodin aneb jdu do toho. Vzešla tato výzva:
Vážení spoluobčané,
Dne 8. října 2015 jsme se zapojili do projektu 72 HODIN ANEB JDU DO TOHO!
Tento projekt vznikl jako výzva uklidit a vyčistit životní prostředí v blízkosti našeho
domova.
Uklízeli jsme po celé Staré Vsi a jejím okolí. Našli jsme víc než šest pytlů odpadků.
Nejvíce nás překvapily odpadky v keřích na návsi (velké množství lahví od alkoholu) a
na cestě (papíry od potravin, jízdenky, pet lahve) a mnoho „vajglů“, které se válí všude.
Další překvapení nás čekalo v příkopách, kde ležela spousta igelitových sáčků s psími
hovínky, a v okolí hřbitova, kde byly různě pohozeny obaly od svíček, i když je na hřbitově umístěna popelnice. Líbilo by se nám, kdyby byly ve vesnici umístěny odpadkové
koše. Občané, vyzýváme vás, neznečisťujte naši hezkou vesnici!
Žáci ZŠ a MŠ Stará Ves
- Žáci naší školy vystoupili na Vítání občánků Staré Vsi.
- 27. října navštívili naši školu členové Hasičského záchranného sboru Přerov. Žáci se
seznámili se zásadami první pomoci, dověděli se, co dělat při zjištění požáru a mnoho dalších užitečných informací. Vyvrcholením pro všechny byl příjezd zásahového
vozidla, jeho prohlídka a ukázka hašení.
- V listopadu proběhl pro žáky naší školy kurz dopravní výchovy (Atlas Přerov).

SDH STARÁ VES
8.8.2015
V sobotu byli naši zástupci pozváni družebním sborem Nový Hrozenkov na jejich
120-ti leté výročí od založení sboru.
16.8.2015
Na hodovou neděli jsme uspořádali závody pro děti. I. ročníku O Pohár Starosty SDH
se zúčastnila celkem 4 družstva. V kategorii starší žáci se zúčastnili SDH Stará Ves,
Říkovice a Zářičí. Tato družstva musela splnit disciplíny štafetu CTIF a požární útok
CTIF. Po ukončení soutěží si družstva střihla rozstřel v požárním útoku. Na prvním
místě skončilo SDH Zářičí, za ním se umístiol SDH z Říkovic a naše SDH obsadilo
místo třetí. Mladší žáci museli absolvovat štafetu požárních dvojic a štafetu CTIF.
11.9.2015
V pátek se naši muži zúčastnili nočních závodů Memoriál Františka Vrány v Horní
Moštěnici, kde skončili na 2. místě.
13.9.2015
Tato neděle byla důležitá pro naše dvě mladé hasičky a to pro Kateřinu Bolfovou a Anetu
Zmeškalovou. Děvčata letos kromě povinné školní docházky studovala i Junior univerzitu
pro mladé hasiče. Dívky strávily čtyři víkendy v průběhu školního roku a jeden celý týden
o letních prázdninách v Jánských koupelích, kde škola probíhala. 13.9. proběhla slavnostní promoce v prostorách Fakultního bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. Dívky
dostaly diplom přímo z rukou děkana fakulty prof. Ing. Pavla Poledňáka, PhD.

19.9.2015
V sobotu naše starší žáky čekaly nočních závody O bochořkou sovu 2015. Závodilo se tradičně v požárním útoku, tyto
závody mají velký úspěch a každoročně se
mezi sebou utká více než sto družstev.
3.10.2015
Naši sezónu jsme ukončili I. kolem
branného závodu, který se jako loni konal
v obci Vysoká na Hranicku. Na tyto závody jsme byli dobře připraveni a výsledky
tomu odpovídali. Za mladší žáky: Martin
Uhlíř, Rozálie Šišková, Jan Juřica, Vojta
Bezslezina, Tereza Kocourková skončili na 15. místě z 27 družstev. Starší žáci:
Bob Šiška, Kateřina a Karolína Bolfovy,
Jakub Kocourek a Matěj Nevřiva skončili
na 9. místě z 26 družstev. Dorosty reprezentoval Jakub Bolf, který ve své kategorii
starší dorost skončil na 6. místě z 10 jednotlivců.
Pavlína Procházková

SC STARÁ VES
V polovině sezóny jsme slovy čísel na 9. místě, s výsledkem 4-2-7 a skórem branek
21:24. Jinými slovy bída. A jen krůček od sestupu… Tím by zpráva fotbalového klubu
mohla končit, protože ti, co nám zůstali na diváckých lavičkách věrni, ví, jak jednotlivé
zápasy probíhaly.
Na první zápas jsme si z hodových oslav odskočili do Soběchleb, kde jsme po velkém boji a po individuálních chybách prohráli 3:2 (branky Horák, Mádr).
Po zápase jsme řešili velký problém – zranění brankáře Martina Kováře. Situaci js
me vyřešili asi nejlépe, jak jsme mohli. Po velkém přemlouvání kývli zástupci Kostelce
u Holešova a na měsíc nám „půjčili“ Jirku Zapletalíka.
Druhý zápas patřil především Mariánu Mádrovi, který díky vstřelenému hatriku zajistil výhru nad Býškovicemi 3:1.
To, že jsme aspoň jednou za uherský rok schopni vstřelit více branek, jsme dokázali
proti Prosenicím, kde neminuli bránu L. Zemánek, D. Staš, M. Mádr, M. Bojko a dvakrát J. Domanský.
V Hustopečích se trefil pouze T. Procházka a soupeř nás přejel 4:1.
Zápas s Lobodicemi byl zvláštní od začátku do konce. Z. Hilbert, který se v průběhu
sezóny rozhodl po několikaletém působení v našem klubu změnit barvy, nastoupil proti
nám právě za Lobodice. Soupeř sice už v 2. minutě trefil naši bránu, ale protože měli
v poli hráče „načerno“, tři body v tabulce byly po kontumaci zápasu připsány nám.
V Pavlovicích jsme celý zápas soupeře přehrávali, ale pouze jedna vstřelená branka
z naší strany (K. Dvořák) znamenala prohru 2:1.
V 8. kole přijeli hráči Opatovic. Na rozdíl od nás vstřelili dvě branky a my prohráli
0:2.
V Lipníku jsme do toho vletěli a po 30 minutách jsme zásluhou J. Domanského a P.
Horáka vedli 2:0. A vypadlo to velmi nadějně. Bohužel 5 minut před koncem naši diváci i hráči tlačili čas i očima, protože to vypadalo, že neobhájíme ani remízu. Naštěstí
byl čas milosrdný a my získali alespoň bod za remízu.
Druhou remízu 1:1 jsme ukopali doma proti Lazníkám, kdy jsme díky K. Dvořákovi
vedli 1:0, ale v 66. minutě jsme inkasovali…
Do Želátovic, které jsou momentálně první v tabulce, se nám nejelo lehce. A konečný
výsledek nám dal za pravdu – prohra 4:0 mluví za vše.
Chuť další výhry jsme si zažili až po sedmi kolech doma. Skaličku jsme porazili 2:1
(branky P. Horák, M. Mádr).
Na předposlední zápas v Domaželicích jsme se vůbec netěšili. V hlavě nás pořád
děsil výsledek z posledního zápasu. Když jsme si hned v první minutě vstřelili vlastní
gól, s hrůzou jsme si mysleli, že se historie bude opakovat a my dostaneme zase ranec.
Bojovali jsme až do posledních minut, abychom chybu napravili, ale nepovedlo se. O
to víc prohra 1:0 mrzí…
Poslední zápas proti Radslavicím byl asi vylosován schválně. Prohráli jsme 0:2 s klubem, který si po 10 letech bere zpět do svých řad Laďu Zemánka, se kterým odchází
velký fotbalový um a fotbalová zodpovědnost.

Sečteno, podtrženo – příchod čtyř hráčů – K. Dvořák, T.Procházka, A. Jirsa, Jemelka,
ale bohužel odchod dvou velmi zkušených hráčů Z. Hilberta a L. Zemánka a absence
20 bodů, které pokud v druhé polovině sezóny nezískáme, znamená jistý sestup. Představa neveselá o to víc pravdivá.
Zázemí fotbalu funguje na jedničku, nikdo z hráčů si nemůže stěžovat, že by neměl
podmínky k tomu, aby podával nejlepší výkony. Bohužel to, co se do většiny hráčů
vkládá, se nevrací ani z poloviny. A ti, co by se měli od starších, zkušenějších a zodpovědnějších hráčů učit a pomalu přebírat zodpovědnost za staroveský fotbal, se nesnaží,
nejsou zodpovědní a stále jen dokazují, že pokud je někdo pořád nepovede za ručičku,
tak sami nedokážou vůbec nic…
			
G. Heryanová

Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU
Vážení spoluobčané, přátelé přírody a myslivosti. Dovolte mi, abych Vás seznámil
s činností Mysliveckého spolku Stará Ves ve druhé polovině roku 2015.
V polovině července uspořádal myslivecký spolek myslivecký den, viz. dále.
Dne 27. července 2015 se dva z našich členů - Honza Zanáška a pan Ing. Stanislav
Hejník – zúčastnili se svými psy lesních zkoušek v Nových dvorech okr. Olomouc.
Absolvovali je na výbornou a získali loveckou upotřebitelnost k lovu spárkaté zvěře
(celé zkoušky dodělali se samými nejlepšími známkami – 4, Era Přestavlckého revíru
však dostala z první disciplíny 1, což ji posunulo do II. ceny a Erika z Přestavlckého
revíru skončila v I. ceně na krásném třetím místě). V září se Erika z Přestavlckého revíru zúčastnila náročných dvoudenních všestranných zkoušek ve Věžkách u Kroměříže,
skončila v I. ceně s vysokým počtem bodů – 472. Potvrdila loveckou upotřebitelnost
na poli, v lese a ve vodě. A úspěchy našich věrných doplnil pes Fred z Přestavlckého
revíru, který vykonal v Opavě podzimní zkoušky v I. ceně.
Přelom poloviny prázdnin se nese ve znamení žní, kdy zemědělci sklízí plody své
práce. V tomto čase probíhá a vrcholí srnčí říje – období lásky naší nejpočetnější
spárkaté zvěře. Žně jsou počátkem zajišťování krmiv na zimu. Zásypy jsme naplnili
plevami a pozadkem (odpadním
obilím), nasušili jsme dvě vlečky
-30q vojtěškového sena. Naplnili
jsme zásobníky krmiva podzimní
směsí, ovsem a ječmenem, slaniska jsme naplnili solí. Od poloviny
září jsme začali s přikrmováním
spárkaté zvěře, naplno přikrmujeme od začátku října. Letos
spárkatá mnoho jádra nebere, neboť je mimořádně semenný rok
dubu, v lese jsou tuny a tuny ža-

ludů. Dále je neobvykle teplý a suchý podzim.
S příchodem zimy se však tato situace změní a
zvěř bude krmítka vyhledávat. Přikrmovat bude
každý člen až do konce dubna jedenkrát týdně,
v případě sněhu a mrazu pak dvakrát týdně.
Od poloviny května probíhá odlov srnců, dále
pak od poloviny srpna lov zvěře dančí. Se zářím
přichází odlov srnčí holé zvěře. V plánu máme
určitý počet kusů a chceme-li stanovený plán
splnit a dodržet kritéria chovnosti, je to úkol
velmi nesnadný. Snažíme se lovit a z přírody
odstranit kusy přestárlé, vyhublé, trpící chorobami a také příjmem nevhodné potravy, např.
řepky olejky, která způsobuje dietetické poruchy, které se projevují průjmy a dehydratací organizmu. Snažíme se docílit, aby zůstal takový
počet zvěře, který odpovídá velikosti a úživnosti honitby, který nedělá škody na polích a v lese.
Dalším důvodem je, aby se snížily stavy a tím
se snížil počet srážek na našich silnicích. Při
této příležitosti prosíme řidiče, aby jezdili opatrně a dávali pozor na zvěř v bezprostřední blízkosti silnice. V posledních letech je usmrcena
vozidly až jedna třetina odlovu srnčí zvěře. Pokud Vám přeběhne přes cestu jeden kus zvěře,
je pravděpodobné, že jej budou následovat ještě
jeden, dva kusy, v horším případě celá tlupa!
V září jsme přijali nové stanovy spolku odpovídající novému Občanskému zákoníku,
nyní čekáme na registraci.
V říjnu jsme uspořádali cvičné střelby z brokových zbraní na střelnici v Domaželicích.
Cílem byl nácvik střelby na asfaltové terče. Tento „nácvik“ uplatňujeme na společných lovech na drobnou zvěř. Pořádáme každoroční vycházku v Dobrčicích, polní a
lesní hon a silvestrovskou vycházku ve Staré Vsi.
Vážení přátelé, prosíme Vás, abyste se v nadcházejícím období strádání chovali ohleduplně k přírodě a jejím obyvatelům.
Přejeme Vám, abyste ve svých toulkách přírodou prožili opojné okamžiky a překrásné chvíle pohody. Krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku Vám
přejí myslivci.
„MYSLIVOSTI ZDAR“
Za myslivce Ing. Stanislav Hejník, člen výboru
Foto: Daniela Palíková

ZIMNÍ PŘIKRMOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
jednou ze základních povinností každého myslivce je přikrmování zvěře v době nouze. Za tímto účelem je po honitbě vybudováno množství krmných zařízení – krmelců,
koryt na jádro, zásypů a slanisk.
Krmíme vojtěškovým senem (luční seno zvěř bere až v nejvyšší nouzi). Do krmelců
sypeme podzimní směs v podobě granulí, dále ječmen a oves. Ve slaniskách musí být
celoročně založena sůl a v podzimním období vyvážíme do lesa krmnou řepu. Krmiva
máme dostatek. Kdo však chce zvěři přilepšit, samozřejmě může.
Každý rok se setkáváme s případy, kdy máme zásypy a koryta naplněna chlebem,
rohlíky, vánočkami. Zvěř tuto potravu nebere. Ve vlhku pečivo rychle plesniví a myslivci je musí odnášet domů a vyhazovat do popelnic.
Vhodná krmiva pro zvěř jsou tato: ječmen a oves do koryt, řepa, jablka, mrkev, žaludy a kaštany na zem do okolí krmelců a koryt.
Nevhodná krmiva (se kterými se setkáváme): pečivo, cibule, brambory, petržel…
Nevhodná je i kvalitní pšenice.
Děkujeme Vám za pomoc při přikrmování zvěře.
„MYSLIVOSTI ZDAR!“
za myslivce Ing. Stanislav Hejník, člen výboru

MYSLIVECKÝ DEN
V sobotu 18. Července uspořádal Myslivecký spolek Stará Ves již 3. Myslivecký
den pro děti
i dospělé.
Myslivecký den zahájili trubači troubením
signálu „Vítáme Vás“. Předseda spolku pan
Luboš Skácelík přivítal přítomné a seznámil
je s programem.
Jako první vystoupili starovesští trubači
– slečna Štěpánka Zanášková – lesnice, pan
Jan Pavelka – borlice a pan Mgr. Jaroslav
Šiška – borlice. Diváci se seznámili s historií lovecké hudby v naší vlasti. Jako ukázku zatroubili signály, které se používají na
společném lovu a některými signály, které
se troubí na poctu ulovené trofejové zvěře.
Dále nastoupili naši lovečtí kynologové
se svými čtyřnohými kamarády. Vůdci jed-

notlivě předvedli své psy a diváci byli
seznámeni s různými plemeny psů a
účelem, ke kterému se nejvíce používají. Na závěr kynologické ukázky
se diváci přesvědčili, že psi i bez přípravy perfektně přinášejí těžkého zajíce ať pohozeného či vypracovaného
na vlečce.
Na hřišti byla připravena malá naučná stezka, kde se děti s rodiči dozvěděli spoustu zajímavých věcí
o přírodě. Postupně se zastavovali
u stanovišť s lesními dřevinami,
s rostlinami z lesů, luk a zahrad, dále
u stanoviště o zvěři a ostatních obyvatelích přírody a o psech. Děti velmi
zaujala střelba ze vzduchovky a různé
dovednostní hry. Po ukončení stezky
dostali drobné občerstvení.
K nahlédnutí byla výstava fotografií
z letité činnosti spolku. Některé fotografie zachycují novodobou historii
spolku a vzácná je především sbírka
fotek černobílých, kde jsou léta dávno
uplynulá s tvářemi našich blízkých,
mnozí již nejsou mezi námi.
Horký den nám zpříjemnilo občerstvení v podobě vychlazeného piva a
zvěřinových specialit. Děti byli nadšené z bohaté tomboly, kde je potěšilo
velké množství věcných cen.
K posezení i tanci hrála diskotéka,
hlavně naši nejmenší si jí dosyta užili.
Věříme, že se dětem i dospělým u myslivců líbilo a že si odnesli krásné zážitky i
spoustu nových poznatků.
Těšíme se na Vás o dalších prázdninách!
					

„MYSLIVOSTI ZDAR!“
Za myslivce Ing. Stanislav Hejník, člen výboru
Foto: Miloslav Horák

KLUB DŮCHODCŮ V ROCE 2015
V průběhu roku 2015 připravil výbor pro
své členy několik akcí. Vedle již tradiční
výroční schůze s bohatou tombolou to bylo
„Pohodové posezení“ a „Mikulášské setkání“.
Tradiční jsou také zájezdy.
První byl do Kroměříže na jarní výstavu
Floria za nákupy sazenic a květin. Nově rozšířené výstaviště zaujalo nejen výstavou rozkvetlých jarních cibulovin, ale také nabídkou
zahrádkářských pomůcek a dobrého jídla.
Červnový výlet byl do Zlína a okolí. První zastávka byla ve Štípě v poutním kostele
Narození P. Marie. Obdobně jako v dalších
chrámech je i zde v době turistické sezony
možnost domluvit si prohlídku s průvodcem, a toho jsme využili. Pak nás autobus
převezl do Luhačovic. Tady nám počasí
moc nepřálo – drobně pršelo, a tak místo
procházky krásným lázeňským městem
byli někteří v místním muzeu na výstavě
o historii lázeňství, jiní ochutnávali kávu se
zákusky, prošli kolonádu.
Pak nás očekávala ve Zlíně prohlídka Kongresového centra a budovy rektorátu Univerzity Tomáše Bati. Obě budovy projektovala architektka Eva Jiřičná a jsou ukázkou
moderních staveb ze skla, železa a betonu. Nově upraveným podchodem jsme přešli
do „Jedenadvacítky“, což je 16-ti etážová budova. Byla to v době stavby, těsně před
druhou světovou válkou, nejvyšší budova ve střední Evropě a sloužila jako správní centrum Baťových závodů. Dnes je zde sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje a krajského
finančního úřadu. „Ředitelským výtahem“ jsme vyjeli na terasu na střeše této budovy,
odkud je nádherný výhled na Zlín, na starší i novou zástavbu. O historii i současnosti f. Baťa a celého továrního areálu velmi
poutavě hovořila pí M. Štýbrová z Muzea
jihovýchodní Moravy. Její slovní výklad
jsme si doplnili prohlídkou v Baťově institutu 14/15, kde je muzeum obuvi, ukázka
obuvnické dílny, exponáty z cest Hanzelky
a Zikmunda, přehled historie zlínských filmových ateliérů a také obrázky z budování
města, vzdělávání, zdravotní péče, obchodů, sportu a dalších oblastí v baťovském
Zlíně.
Podzimní výlet směřoval nejdříve do Li-

tovle. První zastávku jsme měli v muzeu harmonik u p. Sedláčka. Ve svém rodinném
domku shromáždil přes 300 tahacích harmonik nejrůznějšího provedení. Při zvuku jedné z nich jsme si zazpívali několik známých písní. Na pěkně upraveném náměstí jsme
se přesvědčili, že věž radnice skutečně stojí nad ramenem řeky Moravy. Poté jsme
jeli do Loštic na prohlídku nově upraveného muzea tvarůžků. I zde byl velmi zajímavý výklad průvodkyně. Pro mlsné jazýčky jsme nakoupili z nabízených produktů
řadu specialit z mlékáren. Oběd v blízké restauraci pro většinu z nás přinesl kulinářský
zážitek v podobě na nejrůznější způsoby upravených tvarůžků. A pak nás ještě čekalo
olomoucké výstaviště s podzimní Florou, s ukázkami ovoce, zeleniny, květin především v nově upraveném pavilonu A. Mnohé z nás to vedlo k zamyšlení: Může se nám
podařit na naší zahrádce vypěstovat tak kvalitní produkty?
Poděkování patří celému výboru klubu za přípravu akcí a zastupitelstvu obce za finanční podporu.
Ing. Jaroslava Odstrčilová

POZVÁNKA NA

MYSLIVECKÝ PLES 2016
v pátek 19. února 2016 ve 20 hod.
sál Obecního úřadu Přestavlky
k poslechu a tanci hraje skupina „ROCKY“
bohatá tombola, myslivecké speciality

„SRDEČNĚ VÁS ZVOU MYSLIVCI!“

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU HONEBNÍHO
SPOLEČENSTVA STARÁ VES – PŘESTAVLKY – DOBRČICE

v sobotu 13. února 2016 v 10:00 hod.
pohostinství „U Popelky“
pozvánka s programem bude vyvěšena na úřední desce OÚ Stará Ves,
OÚ Přestavlky a OÚ Dobrčice a bude vyhlášena obecním rozhlasem
Ing. Stanislav Hejník, místopředseda H.S.

OBCE DOBRČICE, PŘESTAVLKY A STARÁ VES OZNAMUJÍ,
ŽE PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ SE USKUTEČNÍ
V PŘESTAVLCKÉ LESNÍ ŠKOLCE V NEDĚLI 20. 12. 2015
V DOBĚ OD 8.00 DO 11.00 HOD.
CENA DLE VZRŮSTU:
DO 1 M
100,- Kč
1M -1,5M
150,- Kč
VÍCE JAK 1,5M 200,- Kč

