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Vydává obec Stará Ves Ročník 2016, č. 1
Vážení spoluobčané,
s příchodem léta přichází do Vašich domácností také vydání letního čísla zpravodaje
obce, ve kterém Vás budeme informovat o dění v naší obci za posledního půl roku.
V zimním čísle zpravodaje jsme Vás informovali o některých úkolech, které jsme si
na letošní rok naplánovali realizovat. Patří mezi ně např. oprava komunikace k Juřicovému, oprava komunikace u Jarolímového, rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ, částečná oprava hřbitovní zdi a chodníku na hřbitově nebo např. vybudování dětského hřiště
za hasičskou zbrojnicí, na které se podařilo získat dotaci z titulu č. 2 Ministerstva pro
místní rozvoj ČR – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
ve výši 398 000,--Kč. Instalace herních prvků proběhla v červnu. O prázdninách již
tedy bude hřiště přístupné dětem. Během měsíce dubna a května nás nejvíce zaměstnaly přípravy udržovacích prací spočívající ve výměně aeračního zařízení a intenzifikace
ČOV, které byly provedeny koncem měsíce května. Provedení těchto prací bylo vyvoláno nejen stářím zařízení, ale i dalšími okolnostmi, o kterých se dále zmiňuji. Touto
cestou se obracím na Vás občany s žádostí o dodržování kanalizačního řádu. Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod. Odpadní voda je voda, jejíž kvalita
byla zhoršena lidskou činností. Jedná se především o splaškovou (domovní) odpadní
vodu, která vzniká každodenní lidskou činností, pocházející z domácností, škol, úřadů
nebo od drobných živnostníků. Odpadní voda je od jednotlivých producentů odváděna systémem kanalizačních stok a dalších objektů na stokové síti k místní čistírně
odpadních vod, kde se voda čistí a následně je vypouštěna do recipientu – v našem
případě do RUMZY na základě povolení, součástí kterého je stanovení limitů pro jejich vypouštění. Nezodpovědnost některých domácností nebo firem však způsobuje při
odvádění a čištění odpadních vod nemalé problémy. V posledním roce došlo několikrát
k překročení limitů pro vypouštění stanovených vodoprávním úřadem, které je nutno
vodoprávnímu úřadu hlásit a samozřejmě toto překračování může byt sankcionováno.
Abychom zjistili příčiny, byly během měsíce dubna a května prováděny odběry a roz-
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bory vzorků odpadní vody na vstupu do ČOV a následně jsme vyhodnocovali účinnost
čištění. Z rozborů bylo zjištěno, že dochází k překračování hodnot a k právě již zmíněnému nedodržování kanalizačního řádu některými z občanů. Pokud bude i nadále
docházet k překračování limitů bude obec pokutována a v konečném důsledku se to
dotkne peněženek nás všech, ať už ve formě pokuty nebo v nákladech na provádění
oprav na kanalizaci či ČOV, které se promítnou do ceny stočného.
Proto bych chtěla připomenout, že do kanalizace nepatří biologický odpad (zbytky
jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování
kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými
pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení
průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do
kanalizace (kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel
a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou
skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. V žádném případě není možné do kanalizace vypouštět silážní šťávy
nebo močůvku. Abychom alespoň částečně řešili problém s tukem, který se usazuje
v nádržích ČOV a má za následek snížení životnosti aeračního zařízení, bude od měsíce
července na stanovišti u OÚ a u zastávky umístěna sběrná nádoba, do které budete moci odkládat v plastových lahvích použitý fritovací olej z domácnosti, který bude
odvážen k likvidaci firmou v souladu se „Zákonem o odpadech“ č.185/2001, která je
oprávněnou osobou pro převzetí použitého rostlinného oleje.
Co se týká činnosti obce, pokládám za důležité znovu připomenout, že i nadále probíhají práce na zpracování územního plánu a předpokládáme, že v měsíci červenci by
mohly být předloženy podklady k veřejnému projednávání.
Tak jako každý rok, v tomto období růstu trávy, děkuji všem občanům, kteří jsou nápomocni obci s údržbou zeleně ve svých předzahrádkách a na veřejných prostranstvích.
Připomínám, že i nadále platí možnost dohody poštěpkování většího množství větví
nebo zprostředkování dovozu kompostu z kompostárny v Horní Moštěnici. Kompost
si můžete také v potřebném množství odebrat z hromady, která je umístěna na bývalém
plavisku. Dále bych Vám chtěla nabídnout možnost odevzdávání papíru ve svázaných
balíčcích na obecním úřadě. Papír tu bude uskladněn a při provádění sběru papíru předán dětem ZŠ a MŠ.
Na závěr přeji nejen dětem, ale i všem ostatním nádherné a prosluněné prázdniny,
příjemnou dovolenou a dny plné letní pohody.
Jiřina Mádrová
starostka obce

ŘÁDKY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 15.12. 2015
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření za
měsíc listopad 2015.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení kontroly kontrolního výboru a provedení kontroly finančního výboru, které byly provedeny dne 7. 12. 2015.
K provedeným kontrolám nemá připomínky.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení kontroly hospodaření obce
Stará Ves nahrazující interní audit dle zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění a
nemá k němu připomínky.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves projednalo a schválilo složení dvou inventarizačních
komisí, které provedou inventarizaci majetku dle plánu inventur v termínu 2. 1.
2016-25. 1. 2016. Komise provedou inventarizaci dle plánu inventur na rok 2015.
Podklady pro provedení inventarizace předá předsedům komisí účetní obce pí Hana
Železná. Termín provedení inventarizace je 2. 1. 2016 -25. 1. 2016.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo, že do doby schválení řádného rozpočtu obce
Stará Ves na rok 2016 bude obec hospodařit dle následujících pravidel:
1. Realizovat pouze nutné výdaje pro zajištění provozu a chodu obce Stará Ves.
2. Realizovat pouze nutné výdaje na údržbu a opravy majetku obce v nezbytně nutném
rozsahu a ve výjimečných případech jako jsou havarijní stav, nebezpečí vzniku škody na majetku nebo ohrožení života a zdraví osob.
3. Realizovat nutné výdaje v případě, že vyplývají za smluvních či jinak daných závazků obce vůči třetím osobám.
4. Příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Stará Ves poskytne v lednu zálohu na zajištění
provozních výdajů a předfinancování Programu ozdravných pobytů dětí z oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší v celkové výši 190 000,--Kč.
5. Příjmy a výdaje, které jsou realizovány během rozpočtového provizoria se po schválení řádného rozpočtu stávají příjmy a výdaji tohoto rozpočtu.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Ves
č.2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do dotačního titulu MMR ČR č.
2- Zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci s názvem projektu Dětské
hřiště v obci Stará Ves.
• Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti do dotačního titulu č. 5. Podpora obnovy místních komunikací na opravu místní komunikace v obci Stará Ves, K Pospíšilovi-větev A.
ŘÁDKY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 11. 1. 2016
Zastupitelstvo obce projednalo:
1.návrh Zadání Územního plánu Stará Ves,
2.důvodovou zprávu k usnesení včetně její přílohy Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu Zadání Územního plánu Stará Ves.

• Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí důvodovou zprávu k usnesení včetně její přílohy
Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu Zadání Územního plánu Stará Ves.
• Zastupitelstvo obce schválilo jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších právních předpisů, v souladu s ust. § 47 odst. 5 tohoto zákona,
podle ust. § 35 odst. 2 a ust. § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů Zadání Územního
plánu Stará Ves v celém rozsahu předloženého návrhu.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo podání žádosti o dotaci do POV Olomouckého kraje 2016 do dotačního titulu č. 2 - Podpora zpracování územně plánovací
dokumentace.
• Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do programu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí pro rok 2016.
ŘÁDKY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 24. 2. 2016
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo Rozpočet obce Stará Ves na rok 2016. Na
základě doručených žádostí schválilo v rámci rozpočtu poskytnutí dotací na činnost
organizací a spolků: Sport Club Stará Ves 86 000,--Kč, SDH Stará Ves 20 000,--Kč,
CDD Emanuel 10 000,--Kč, Charita Přerov 5 000,--Kč, Myslivecký spolek Stará
Ves 3 000,--Kč a neinvestiční příspěvek na provoz školy ve výši 430 000,-- Kč pro
Základní a mateřskou školu Stará Ves .
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření
za 2. polovinu měsíce listopad a prosinec 2015 a k provedeným rozpočtovým opatřením nemá připomínky.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-8011042,
„Přestavlky, Hloch, p.č. 40/5, NNv, NNk“ a ukládá starostce podpis smlouvy.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí vypořádání pohledávek a závazků
Společné správy lesa obcí Dobrčice, Přestavlky, Stará Ves a schvaluje vypořádání
zůstatku na účtu Společné správy lesa obcí Dobrčice, Přestavlky, Stará Ves, dle
zápisu z valné hromady DSO Přestavlcký les, kdy zůstatek bude převeden na bězný
účet obce Přestavlky a poté po proúčtování bude zůstatek převeden na nový účet
DSO Přestavlcký les jako peněžní vklad.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí přípravu kroků směřujících k převodu
spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 77/2 v k. ú. Přestavlky u Přerova na obec
Přestavlky. Po vyhotovení znaleckého posudku bude přistoupeno k dalšímu jednání.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku
na teritoriu Obvodního oddělení Přerov 1 za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
• Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, dle předloženého

návrhu smlouvy, mezi obcí Stará Ves a Sport Clubem STARÁ VES, z. s., ve výši
86 000,--Kč. Zastupitelstvo obce Stará Ves ukládá starostce podpis smlouvy.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí uzavření smluv na poskytnutí dotací dle podaných
žádostí s CDD Emanuel, SDH Stará Ves, Charitou Přerov a Mysliveckým spolkem
Stará Ves.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo výši stočného na rok 2016 ve výši 22,--Kč
včetně DPH.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí pokácení 1ks smrku na pozemku
p. č. 201 v k.ú. Stará Ves u Přerova(školní zahrada) a 1 ks smrku na pozemku p. č.
119/1 v k.ú. Stará Ves u Přerova (břeh naproti domu č.p. 114).
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí jednání se zástupci České pošty týkající se změny způsobu zajištění poskytování poštovních služeb Poštou Partner.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí konání jednání dne 29. 2. 2016 svolané VaK Přerov, a. s., za účelem stanovení postupů k navrácení akcionářských práv
i listinných akcií Vak Přerov zpět obcím, které navazuje na jednání z předešlých
dvou let.
ŘÁDKY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 6. 4. 2016
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení rozpočtového opatření.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č.9900082214_1/VB. Ve služebném pozemku je uloženo plynárenské zařízení
„plynovodní přípojka pro RD p. č. 203 v k. ú. Stará Ves u Přerova (Pavel Slaměník),
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a ukládá starostce podpis smlouvy.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo zahájení zadávacího řízení oslovením 3 dodavatelů:ELNAD CZ spol. s r. o., Husinecká 903/10,130 00 Praha 3, IČ:27820564,
Zdenek Škop, Skoky 68, 751 25 Lipník nad Bečvou, ELINS PLUS s.r.o., Objízdná
1628, 76502 Otrokovice.
• Zastupitelstvo obce schválilo výzvu a zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Stará Ves“ a členy hodnotící komise pro
výběr dodavatele na tuto zakázku.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo uzavření Dohody o ukončení smluv a o narovnání uzavřené mezi Obcí Stará Ves a Českou infrastrukturní a. s. směřující k navrácení práv k akciím Vak Přerov a.s. .
• Zastupitelstvo obce Stará Ves na základě schválené Komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Stará Ves u Přerova schvaluje podání žádosti o realizaci 1. etapy následující
prvků PSZ: Protierozní mez – PM 1, L 1 – Zalesnění, Lokální biokoridor - LBK
9, Lokální biokoridor - LBK 10,Polní cesta – C 9, Polní cesta - C10.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo znění předloženého Vyjádření k poskytování
poštovních služeb poštou PARTNER a jeho odeslání na vědomí zástupcům České
pošty.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí zveřejnění Seznamu akcí k poskytnutí

dotace z Programu 117D0510 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí- dotační titul „Územní plán“, pro rok 2016. Dle zveřejněného seznamu bude obec Stará
Ves podpořena částkou cca 251 000,--Kč.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o připravované aukci na výběr dodavatele
zemního plynu a podepsání smlouvy o spolupráci při výběru dodavatele s firmou
ENTERPLEX.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí provedení objednávky dětského pískoviště pro ZŠ a
MŠ Stará Ves s předpokládaným termínem realizace 25. 4. 2016 - 6. 5. 2016.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí žádost p. Milady Darebníčkové, bytem
Stará Ves č. p. 180, o vyšetření pozemku p. č. 1313 v k. ú. Stará Ves (dříve p. č.
590/4) sousedícího s jejím domem.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí informace a přípravě na provedení
udržovacích prací ČOV a výměnu aeračních roštů a schválilo, postup při výběru dodavatelů na provedení udržovacích prací, spojených s vyčištěním nádrží, výměnou
aeračních roštů a dalších potřebných prací na ČOV.
ŘÁDKY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 4. 5. 2016
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření a
nemá k nim připomínky.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo dodavatelství na akci „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Stará Ves“ firmě ELNAD CZ, spol. s r. o., se sídlem Husinecká 903/10,
130 00 Praha 3.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov za rok 2015 (viz.
protokol o schválení účetní závěrky).
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo příděl HV, kterým je zisk ve výši 0,46 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 2015 (viz. protokol o schválení účetní závěrky) .
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo pacht pozemku 1420 v k. ú Stará Ves u Přerova, o výměře 285 m2 společnosti JPJ Netopil a.s.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo prodej svého vlastnického podílu pozemku p.
č.77/2 v k. ú. Přestavlky u Přerova za cenu 2 150,-- Kč obci Přestavlky .
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stará Ves za rok 2015.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo zahájení zadávacího řízení oslovením 3 dodavatelů, schválilo výzvu a zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu „Dětské
hřiště Stará Ves“ včetně jejich příloh a členy hodnotící komise pro výběr dodavatele
na tuto zakázku malého rozsahu.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí konání XII. Setkání obcí DSO mikroregionu Moštěnka.

• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení opravy hřbitovní zdi a předláždění chodníku.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo prodej svých 1/3 vlastnických podílů 2 ks
křovinořezů DSO Přestavlcký les.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Stará
Ves o zvážení možnosti příspěvku obce na opravu střechy kostela.
ŘÁDKY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 24. 5. 2016
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření za
měsíc duben a nemá k nim připomínky.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo dodavatelství na akci „Dětské hřiště Stará
Ves“ firmě TEWIKO systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66,460 07 Liberec,
IČ: 25472887, ukládá starostce obce odeslání oznámení o výběru nejvýhodnější
nabídky uchazečům, kteří se zúčastnili výběrového řízení na tuto zakázku malého
rozsahu, a zároveň ukládá starostce podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
• Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Stará
Ves za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stará Ves
za rok 2015 bez výhrad.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schvaluje 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 a ukládá starostce obce podpis smlouvy.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo Změnu č. 1 Přílohy č.1 Stanov DSO Přestavlcký les.
• Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí podání žádosti o změnu účelu využití
dotace z POV 2016 Olomouckého kraje.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU O POPLATCÍCH
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Splatnost poplatku dle OZV je každoročně do 30. 4. daného roku.
V roce 2016 činí poplatek za komunální odpad 440,-- Kč .
Pokud nemůžete z finančních důvodů poplatek uhradit najednou, přijďte se dohodnout na splátkovém kalendáři dříve, než je splatnost poplatku, v případě prodlení
s platbou může být poplatek zvýšen dle OZV až na trojnásobek a v případě neplacení vymáhán exekucí. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento
poplatek vznikla. Poplatník je dle vyhlášky povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. Ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
POPLATEK ZA PSA
Splatnost poplatku dle OZV je každoročně do 30. 4. daného roku.
V roce 2016 činí poplatek za psa 100,-- Kč
Poplatek za psa platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Stará Ves. Platí se ze psů starších 3 měsíců.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců,
nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. V případě držení psa po dobu kratší
než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa
poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku
vznik své poplatkové povinnosti do 15. dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
STOČNÉ
Stočné je splatné 2 x ročně z důvodu plátcovství k DPH, vždy po provedeném odpočtu stavu vodoměrů VaK Přerov. Cena za stočné pro rok 2016 je 22,--Kč včetně
DPH. Splatnost stočného je k 30. 6. a k 31. 12.
V případě bezhotovostní úhrady Vám výši platby na vyžádání sdělíme telefonicky
nebo emailem.
Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí 7:00-12:00 13:00-16:30
Středa 7:00-12:00 13:00-16:30

ÚHRADU POPLATKŮ MŮŽETE PROVÉST:
- hotově na pokladně obecního úřadu v úřední hodiny
- převodním příkazem na účet obce č. 22025831/100
- variabilní symbol odpady: číslo popisné domu
do poznámky uveďte např. odpady, pes, stočné…
V případě bezhotovostní úhrady Vám výši platby na vyžádání sdělíme telefonicky (581 222 014, 723 324 667) nebo emailem (ou@obecstaraves.cz)

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
Obecní úřad poskytuje také službu ověřování podpisů a listin tzv. LEGALIZACI A VIDIMACI.
TERMÍNY SVOZU ODPADU DO KONCE ROKU 2016
KOMUNÁLNÍ ODPAD
PLAST
30.6.
6.6.
14.7.
20.6.
28.7.
4.7.
11.8.
18.7.
25.8.
15.8.
22.9.
29.8.
20.10.
12.9.
17.11.
26. 9.
15.12
10.10.
		
24.10.
		
7.11.
		
21.11.
		
5.12.
		
19.12.
			

PAPÍR
14.6.
28.6.
12.7.
26.7.
9.8
23.8
6.9.
20.9
4.10.
18.10.
1.11.
15.11.
29.11.
13.12.
27.12.

Na obecním úřadě jsou k dospozici žluté pytle, do kterých je možné ukládat
plastové odpady. Den před svozem je můžete dát vedle nádob na plasty.

Co se děje ve škole
• Kalendářní rok jsme zahájili ozdravným
pobytem
spolufinancovaným SFŽP z programu podpory
ozdravných pobytů pro děti z oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší. Prožili jsme 5 nezapomenutelných zimních
dnů v Jeseníkách. Zvláště vydařený
byl výlet na Praděd (viz foto). Pobyt
splnil svůj účel – v uplynulých měsících byla u dětí minimální nemocnost.
• 15.1 2016 proběhl zápis do 1.ročníku základní školy. Bylo zapsáno 9 dětí, 1 dítě bylo
zapsáno do Horní Moštěnice a 1 dítě do Přerova. 22.3.2016 se zapsalo do mateřské
školy 11 dětí. Kapacita mateřských škol je naplněna.
• Ve dnech 13.2. a 20.2. jsme uspořádali Dětský karneval.
• Tradiční Jarní ples dne 4.3.2016 byl hojně navštíven a proběhl v příjemné atmosféře.
• Letošní zima nezvykle přála lyžařům.
Na náš oblíbený Troják jsme vyjeli 5
krát, plánované velikonoční lyžování
na Karlov se neuskutečnilo z důvodu
malého zájmu.
• V rámci dopravní výchovy jsme absolvovali kurz mladého cyklisty (Atlas).
• V rámci Týdne Země jsme uskutečnili několik akcí – sběr papíru (poděkování všem, kdo připravili starý
papír k odvozu), lesní pedagogiku a
čištění a otvírání studánky. Vyvrcholením byla akce Zvelebujeme školní
zahradu, na které nám rodiče pomohli
s bouráním starého nevyhovujícího
pískoviště a vybudovali nové hrací
prvky – balancovník, pocitový chodník a vrbovou prolézačku. Poděkováním bylo opékaní vuřtů na školní
zahradě.
• Již tradičně jsme pracovali na projektu
Den Evropy.
• Navštívili jsme divadlo Zlín - pohádku
Čertův švagr.
• U příležitosti Dne matek jsme při-

pravili Hudební besídku. Žáci, kteří
navštěvují kroužky hry na flétnu, kytaru a klávesy, předvedli své umění
a všichni žáci a děti mateřské školy
popřáli svým blízkým pásmem básní
a písní.
• Vzhledem k tomu, že žáci pátého ročníku navštívili Prahu minulý rok, letos podnikli v rámci ukončení školní
docházky ve Staré Vsi turistický výlet
do Jeseníků putování kolem vodopádů Bílé Opavy.
• Děti mateřské a základní školy navštívily divadelní představení dětí ZŠ
Kostelec u Holešova.
• 16.5.2016 zveřejnil deník DNES výsledky výzkumu ČŠI, který byl zaměřen na souvislost využívání tabletů ve
výuce a výsledky žáků ve vzdělávání. Závěry studie upozorňují na to, že
tam, kde se učí kvalitně, tablety nepotřebují, a kde výuka zaostává, technika nepomůže.
• 20.5.2016 provedla KHS Olomouckého kraje kontrolu zaměřenou především na hodnocení jídelníčků se
závěrečným výsledkem velmi dobrý
jídelníček.
• V době uzávěrky tohoto čísla jsme
v přípravách akce Hurá jsou tu prázdniny, která se uskuteční ve čtvrtek
16.6.2016 a posledního zvonění žáků
5. ročníku.
• Z důvodu rekonstrukce elektroinstalace v budově základní školy bylo
vyhlášeno na dny 27.-30.června ředitelské volno.
• Mateřská škola bude uzavřena v době
od 4.7.2016 do 12.8.2016

A to je naše nová školní zahrada.
Děkujeme obecnímu úřadu za vybudování
nového pískoviště.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Začátek roku jsme odstartovali plesem, který se konal v hostinci „Na Základně“.
K tanci a poslechu nám hrála kapela JEN TAK DVĚ z Horní Moštěnice.
První únorovou sobotu se uskutečnilo Vodění medvěda. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří si s námi prošli naši ves za doprovodu harmoniky.
15. - 16. dubna proběhlo školení vedoucích mládeže a rozhodčích, kterého se zúčastnil Tomáš Procházka. Školení proběhlo v Jánských koupelích. V pátek po příjezdu proběhlo školení. V sobotu pak následovala prohlídka zámku Radůň a přehrady Kružberk.
Na konci měsíce dubna proběhl sběr starého železa.
První květnová neděle byla pro některé z nás dost náročná. Ráno se vydali mladí
hasiči na štafetové závody do Henčlova. Družstvo mladších žáků skončilo na 5. místě
ze 13 družstev a starší žáci se umístili na 9. místě z 12 družstev. Po odběhnutí disciplín
se děti přemístily do Beňova, kde probíhalo okrskové kole mužů. Během soutěže mužů
ve štafetě 100m s překážkami si děti mohly trénovat požární útok. Naše družstvo mužů
skončilo na 4. místě ze šesti SDH. Jako každý rok i letos první místo obhájilo SDH
z Dobrčic, které postoupilo na okres.
Předposlední květnový víkend proběhlo II. okresní kolo Hry Plamen, které se koná
v Hranicích na Moravě a ve Skaličce. V pátek odpoledne jsme s dětmi odjeli do Hranic.
Po postavení stanů a následného relaxu na bazéně, čekal děti ještě trénink štafet, které
nemají možnost trénovat na domácí půdě. V sobotu jsme zvládli všechny štafety a po
náročném letním dnu jsme opět vzali bazén útokem. Večer dětem předvedl Honza Kadera ohnivou show a jeho „plivání ohně“ mělo velký úspěch, dokonce se někteří dospělí odvážili a „ohňovku“ si vyzkoušeli. Musím podotknout, že vše proběhlo bez úrazu
a hašení nebylo potřeba :-) V neděli jsme se přemístili na fotbalové hřiště do Skaličky,
kde proběhl požární útok. Po těchto závodech se mladší žáci umístili na 15. místě z 23
družstev, starší žáci skončili na 14. místě z 20 družstev.

Zpráva z Klubu důchodců
Po nepříjemné nezimní zimě se sešli členové Klubu důchodců na výroční schůzi
v měsíci březnu v hospůdce U Popelky. Vyslechli zprávu o činnosti a stavu pokladny
za rok 2015 a návrhy výboru pro rok další. Při bohatém občerstvení jsme sledovali
losování tradiční tomboly. I když každý do ní přinesl několik cen, ne každý měl štěstí,
aby si odnesl domů výhru. Někteří odcházeli s prázdnou, jiní vyhráli hned několik cen.
Debata se rozvinula především o tom, že se snižuje počet členů klubu, přibývají jim
roky, ale noví důchodci mezi nás nepřicházejí. Nevíme, proč je tomu tak, proč nemají
mnozí zájem o setkávání se svými spoluobčany.
Rozhodli jsme se, že budeme na naše akce zvát zájemce ze sousedních Přestavlk.
A to jsme učinili při další tradiční akci, a tou je jarní výlet za nákupy sazenic květin a
zeleniny do Kroměříže na trhy Floria. Tentokrát jsme však nejdříve zamířili do Záhlinic. Nejeli jsme do přírodního parku Záhlinické rybníky, který má počátky už v první
polovině 16. století, ale do Obecního domu na návsi naproti kostelu. Je zde muzeum
Františka Skopalíka s expozicí o této osobnosti, o životě obce, farní místnost a kuchyňka se světnicí a školičkou z poloviny 20. století.
František Skopalík žil v létech 1822 až 1891. Vypisovat všechny jeho zásluhy o
rozvoj nejen Záhlinic, ale celé Hané by bylo velmi dlouhé, přesto uvedu několik zajímavých informací. František Skopalík, rodák ze Záhlinic, byl významný národopisec,
říšský a zemský poslanec, pokrokový rolník a dlouholetý starosta obce. Po celý život
chodil v hanáckém kroji. Už v roce 1857 prosadil zákon o scelování pozemků v celém
Rakousku – Uhersku. Prosazoval pěstování cukrovky a sladovnického ječmene, vojtěšky a jetelovin. V obci nechal zhotovit dlážděné chodníky podél domů, vysázet ovocné
stromy na návsi a podél cest. Založil obecní knihovnu, psal do novin a časopisů. Podílel
se na založení prvního akciového cukrovaru v Kroměříži, založení hospodářských škol
v Kroměříži a Přerově. Měl velký podíl na vybudování záhlinického kostela.
Byl velmi váženým občanem, přes dvacet obcí jej jmenovalo čestným občanem.
Obdržel mnohá vyznamenání – stříbrný Záslužný kříž od Moravsko-slezské společnosti, zlatý Záslužný kříž s korunou od rakouského císaře, rytířský Řád sv. Silvestra od
papeže Pia IX.
Díky jeho váženosti a známosti byl
ze záhlinického lomu vyzvednut kámen
a s velkou slávou odvezen do Prahy do
základů Národního divadla.
Po vyslechnutí zajímavého výkladu
paní Václavy Navrátilové a zhlédnutí
expozice se zajímavými předměty, připomínajícími mnohým z nás dětství,
jsme odjeli do Kroměříže.
Opět nově rozšířené výstaviště Floria bylo plné stánků s bohatou nabídkou

zboží, sazenic, jídla. Ale ta nejzajímavější
část byla v pavilonu A. Z jarních květin
byly vytvořeny večerníčkovské postavičky – Křemílek a Vochomůrka, broučci,
víla Amálka, Krakonoš, Trautenberk a
Ančí, Rákosníček.
Domů jsme přijeli s příjemnými zážitky a těšíme se na další výlet za krásami
naší vlasti. Na červen výbor připravil zájezd do Památníku Velké Moravy ve Starém Městě, do Muzea lidových pálenic ve
Vlčnově a do Luhačovic.

Za Klub důchodců
Ing. Jaroslava Odstrčilová

Varhany ve staroveském kostele
V minulosti bylo v naší obci mnoho hudebníků, kteří se sdružovali v kapely a hrávali na tanečních zábavách, plesích, hodech, při různých výročích, při pohřbech. Často
hrávali také v místním kostele za doprovodu varhan. O varhanách není žádná podrobná zpráva ani v obecní, ani ve farní kronice. A tak vám naše varhany a varhaníky rádi
představíme.
Varhany byly sestaveny po dostavbě kostela v roce 1883. Jejich stavitelem byl Karel Neusser z Nového Jičína. Navázal na dobrou pověst otcovy dílny z poloviny 19.
století. Založil továrnu na varhany a harmonia, která úspěšně konkurovala továrně stavitelů varhan z Krnova, firmě bratrů Riegrů. V přehledu jeho díla je uvedeno, že postavil jedny varhany třímanuálové, které byly ve Šternberku, již neexistují. Dále bylo
sestaveno 48 dvoumanuálových varhan, z nich neexistuje 12, a 88 jednomanuálových,
z nich také 12 již není. V našem blízkém okolí jsou od K. Neussera varhany v Bělotíně,
Bílavsku, Bochoři, Břestě, Cetechovicích, Citově, Hlinsku, Horním Újezdě, Jezernici,
Prosenicích, Přestavlkách, Rusavě, Troubkách, Třeběticích.
Na kůru kostela v jednoduché novogotické skříni jsou jednomanuálové varhany
s mechanickou trakturou, mají 12 rejstříků, jednu spojku – manuál-pedál a 4 pedálové
rejstříky. Rozsah manuálu je C – f3, pedálů C – h0.
V závěru první světové války, dne 27. 4. 1918, byly odebrány „principálové“ píšťaly pro válečné účely, zpět doplněny byly v roce 1924. V roce 1942 byly varhany
opatřeny elektrickým varhanním ventilátorem místo starých šlapacích měchů. V roce
1946 byly vyladěny a opraveny a pak v srpnu 1978 vyčištěny a vyladěny. Tak fungují
dodnes. Tato skutečnost svědčí o dobré práci Karla Neussera.
Bývalo zvykem, že na varhany na vesnicích hrávali učitelé z obecných škol – ovládali více hudebních nástrojů – housle, dechové nástroje a také hru na varhany. V naší
škole působil v době stavby kostela řídící pan Bedřich Šámal. Byl zde nadučitelem 34

roky a po celou dobu hrával v kostele. (Z jeho životopisu: narodil se 7. 3. 1856 v Mladé
Vožici u Tábora, zemřel ve Staré Vsi 19. 8. 1916, ve Staré Vsi nastoupil na místo řídícího v říjnu 1882). Někdy ho u varhan zastupoval jeho syn František, který však padl
v době první světové války.
Dalším varhaníkem byl pan Josef Janovčík, hostinský ve Staré Vsi (nar. 23. 1. 1898,
zemřel 7. 2. 1970), který studoval na varhanické škole v Ostravě. Ovládat varhany se
naučila i jeho dcera paní Marie Možíšová (14. 5. 1929 – 17. 7. 2005).
Po úmrtí p. Janovčíka převzal varhanickou funkci pan Miroslav Mlčák (15. 8. 1925
– 26. 8. 2008). Vystudoval konzervatoř v Ostravě, obory varhany, dirigování a sborový
zpěv. Byl učitelem hudby a později ředitelem na Základní umělecké škole v Kojetíně.
Současným varhaníkem je ing. Vladimír Darebníček.
Při návštěvách u svých prarodičů hrávala na varhany Lenka Uhlířová, dcera p. Stanislava Uhlíře (Stará Ves č. 81). Studovala hru na varhany na konzervatoři v Brně. Nyní
žije se svou rodinou na Islandu v Reykjaviku, kde působí jako varhanice.
A tak si říkáme – kdo převezme štafetu? Bude to někdo z mladých muzikantů z naší
obce?
Ing. Vladimír Darebníček, Ing. Jaroslava Odstrčilová

SC STARÁ VES
Jaká byla jarní část naší fotbalové sezóny? Stejně nevydařená jako ta první. O moc
víc nervóznější, protože tabulka byla velmi vyrovnaná a tři zápasy před koncem jsme
reálně bojovali za to, abychom nespadli. A po posledním zápase těsné rozdíly mezi jednotlivými mužstvy rozhodly o tom, že naše mužstvo skončilo na desáté příčce (5 výher,
2 remízy, 6 proher)
Když jsme v dubnu nastupovali k prvnímu zápasu, vypadalo to nadějně. 16 hráčů
na soupisce slibovalo klidný začátek. Ale jak už to bývá, v některých dalších zápasech
nás bylo stěží 11…
V letošní sezóně nastoupili na hřiště tito hráči (v závorce je počet odehraných minut)
Kapitán R.Heryan (1170 min.), brankář M. Kovář (1170 min.), David Novotníček
(1170 min.), P. Horák (1050 min.), M. Mádr (1012 min.), K. Dvořák (957 min.), L.
Slezák (953 min.), P. Slaměník (795 min.), J. Jemelka (786 min.), D. Staš(764 min.),
M. Michálek (736 min.), M. Lojda (610 min.), J. Kovář (506 min.), T. Procházka (460
min.), J. Domanský (376 min.), M. Bojko (333 min.),
Sezonu ovlivnilo zranění několika hráčů – Jan Domanský odehrál jen šest zápasů,
na pět zápasů vyřadilo zranění i Michala Lojdu, poslední čtyři zápasy neodehrál ani
Pavel Slaměník a v předposledním zápase se zranil i Lukáš Slezák.
Na počet hráčů mělo i vlil vyloučení Jana Kováře na šest zápasů a ve dvou zápasech
vinou trestu chyběl i Kamil Dvořák.
Opět byl problém s koncovkou, 20 vstřelených gólů (K.Dvořák 6, M.Mádr 4, P.Horák 3, D.Novotníček 2, M.Michálek 2, J. Domanský 1, T. Procházka 1, D. Staš 1) nás

řadí na poslední 14 místo. V počtu inkasovaných branek jsme
se umístili na 4. místě (46 branek).
Všechna mužstva bojují
s počtem hráčů a i my se snažíme rozšířit naše řady, přemýšlíme o spolupráci s jinými týmy,
abychom posílili naše řady.
Doufáme, že jednání dopadnou
dobře a my posílíme náš kádr.
Nevíme, jak dopadne léčení
zraněných hráčů a už teď víme, že v další sezóně nenastoupí Lukáš Slezák.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se starají o zázemí hráčů, všem divákům, kteří
vyšlapou staroveský kopec, aby nás viděli hrát a kteří si najdou čas a jedou se na nás
podívat i na zápasy „venku“.
Protože se blíží prázdniny, chtěli bychom apelovat na všechny návštěvníky areálu
Na Kopcách. Jsme rádi, že hřiště nezeje prázdnotou a mládež využívá hřiště ke sportu,
ale velmi nás mrzí, že spoustu energie věnují i ničení laviček, střídaček nebo altánu.
Připomínáme, že je PŘÍSNÝ ZÁKAZ MANIPULACE S TRÉNINKOVÝMI BRANKAMI. Kvůli bezpečnosti branky zamykáme, ale deset přeřezaných zámků mluví za
vše. Poslední zakoupený zámek nevydržel nezničený ani 24 hodin…
Všichni hráči i funkcionáři SC Stará Ves se na vás těší v příští sezóně v areálu Na
Kopcách …
							
Gabriela Heryanová

Ze života
Proč se žije dobře v naší obci? Vždy se ráda vracím z rušného města Zlína či Přerova do klidného venkova. Zamýšlela jsem se - proč tomu tak je? Určitě nejen tím, že
mám kolem sebe dobré lidi a pěknou přírodu. K dalším důvodům přidávám hesla, která
jsem si přečetla v jedné zprávě v počítači, v mailu.
• Nejen, že víte, jak vypadají vidle, ale umíte je i používat
• Nemusíte hlídat manžela či manželku, desítky párů očí to dělají za vás
• Nepotřebujete fitko, protože z uklízení domu a šlechtění polností jste vytrénovaní až
až
• Místo peněz se tu platby mohou přepočítávat na flašky slivovice
• Neřešíte, jak oznámit doma, že máte novou lásku, protože to už dávno všichni vědí
• Jelikož stále zdravíte lidi na ulici, máte posílené hlasivky
• Budete opálení, protože chodit v létě venku do půl těla je standart
• Není třeba přemýšlet, ve které hospodě jsou vaši kamarádi, protože stoprocentně jsou
v té jedné

• Skutečnost, že nejbližší obchod je buď zavřený, nebo daleko, podporuje kreativitu
v kuchyni
• Většina vašich nejlepších a nejděsivějších historek má stejný začátek: „Když mi ujel
poslední autobus…“
• Za každé kilo navíc vás pochválí, protože nejste zdechlina a unesete těžký kýbl
• Mekáč je daleko, a to prospívá vašemu zdraví
• Oblečení nedegenerují módní výstřelky a kabát děděný z generace na generaci je
tudíž stále „in“
• Nepotřebujete budík, ať je pracovní den nebo víkend, o vaše probuzení se postará
kohout nebo travní sekačka nebo cirkulárka
• V králíkárně bydlí skuteční králíci a ne lidi
• Máte pohodový život, jak jinak vysvětlíte, že si k vám měšťáci jezdí odpočinout?
Uvádím vše, jak jsem si přečetla, i když některá tvrzení se mě netýkají, mnozí s nimi
však mají jistě své zkušenosti. Tak co, souhlasíte alespoň s některými?
Ing. Jaroslava Odstrčilová

Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU STARÁ VES
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností myslivců v první
polovině roku 2016.
První měsíce roku jsou pro myslivce především ve znamení intenzivní péče o zvěř
– přikrmování zvěře v době nouze. Přestože letošní zima byla mírná, zvěř ke krmítkům
chodila a krmivo intenzívně brala. Přikrmovali jsme od 1. října do 30. dubna jedenkrát
týdně (v sobotu) v 19 krmných místech vybavených krmelcem, korytem na jádro, slaniskem (těch máme v honitbě cca 50 ks), případně zásypem či plevníkem. Do 30. dubna
jsme provedli čištění a desinfekci, případně drobné opravy krmítek – odstranění zbytků
krmiva, přemístění krmítek, pokopání a vyvápnění místa po krmítku, úklid zásobníků
na krmivo. Neméně důležité je zajištění klidu v honitbě – zabránění volnému pobíhání
psů po honitbě, pohybu
běžkařů, cyklistů, motorkářů a jezdců na koních mimo veřejné cesty
(předpokládáme, že by
se nikomu nelíbilo, kdyby mu cizí lidé rajtovali
po dvorku nebo po zahrádce a ničili úrodu).
Po celý rok probíhá lov
zvěře škodící myslivosti
– lišek, kun, vran a strak.

V únoru jsme provedli aplikaci léčivé směsi pro spárkatou zvěř za
účelem odčervení od nosohltanových a podkožních střečků a od
vnitřních parazitů plic a střevního
traktu. Provedli jsme sčítání zvěře
za účelem plánování lovu zvěře v
letošním roce.
V únoru jsme uspořádali tradiční Myslivecký ples, málokdo
ví, že již po dvacáté třetí. Za tuto
dobu prošel značným vývojem
v úrovni poskytovaných služeb.
Konal se v kulturním domě v Přestavlkách. K tanci a poslechu hrála skupina Rocky. Připravili jsme
bohatou tombolu zvěřinovou (dva
divočáci, daňče, srna, 15 zajíců, 15
bažantů a 4 kachny) i věcnou (děkujeme sponzorům a příznivcům
za ceny do tomboly). Dostatečný
počet hostů, dobrá hudba, bohatá tombola a zvěřinové občerstvení byly zárukou výborné zábavy. Již nyní si dovolujeme pozvat občany obcí Stará Ves, Přestavlky a Dobrčice
na Myslivecký ples, který se bude konat v únoru 2017.
V březnu jsme bilancovali svou činnost v roce 2015 a plánovali činnost na rok letošní. Několik čísel ze zpráv funkcionářů: spolek má 26 členů, 2 hosty a 1 adepta. Členové
odpracovali 2.633 brigádnických hodin, při přikrmování zvěře odpracovali dalších 500
brigádnických hodin. Spotřebovali jsme následující krmiva: 8 q podzimní granulované
směsi pro spárkatou zvěř, 19 q ovsa a ječmene, 5 q pšenice, 10 q palic kukuřice, 63 q
krmné řepy, 5 q jablek, 20 q cukrové řepy, 25 q vojtěškového sena, 100 kg medikované
krmné řepy a 150 kg soli, v celkové hodnotě 35 tis. Kč. Uspořádali jsme 2 vycházky a
2 hony na drobnou zvěř a na nich ulovili 130 zajíců a 10 bažantích kohoutů. Individuálně bylo uloveno 51 kusů srnčí zvěře, 14 kusů daňčí zvěře a 3 divočáci. Členové spolku
chovají lovecky upotřebitelné psy - 9 ohařů a 3 norníky.
2. dubna jsme v obecním lese odplotili 2 paseky v celkové délce plotu 650 metrů.
Pletivo jsme sundali z kůlů, smotali do balíků a společně s kůly je odvezli mysliveckým
traktorem na příhon k další likvidaci. Brigády se zúčastnilo 19 členů spolku.
V dubnu a květnu jsme se věnovali opravám a stavbě mysliveckého loveckého zařízení. Před začínajícím lovem srnců jsme na střelnici v Kroměříži zkontrolovali nastřelení kulovnic. 16. května začal lov srnců, kterým odstraňujeme z populace hlavně
hmotnostně slabé a nemocné kusy.
V době sklizně pícnin (vojtěšek a luk) procházíme několikrát porosty s loveckými
psy – ohaři, abychom zvěř z porostů vyhnali a snížili ztráty na mláďatech zvěře. Pícni-

ny jsou pro zvířata a ptáky přitažlivé – jsou to tzv. ekologické pasti. Proto je pro myslivce důležité znát termín seče co nejdříve, aby mohli včas provést opatření. Zemědělcům,
kteří nám termín seče oznámí (nejlépe 3 dny předem) DĚKUJEME!
Přestože je zima ještě daleko, začali jsme již s přípravou krmiva. Nasušili jsme cca
25 q kvalitního vojtěškového sena.
Děkujeme Obecním úřadům Stará Ves, Přestavlky a Dobrčice a sponzorům a příznivcům myslivosti za pomoc a podporu v naší činnosti.
Přejeme občanům a dětem krásné prožití léta a prázdnin ( třeba i na Mysliveckém
dnu pro děti i dospělé, viz. pozvánka) v přírodě, mnoho krásných zážitků s jejími obyvateli.
Za myslivce Ing. Stanislav Hejník, člen výboru
Daniela Palíková, foto

Z ČINNOSTI KLUBU MAMINEK STARÁ VES

Výtvarné dílničky 28. 11. 2015 a 19. 3. 2016
Děkujeme panu Šimoníkovi za finanční podporu naší výtvarné dílničky
uspořádané v březnu 2016.

Obecní pálenice Stará Ves
Oznamujeme pěstitelům, že od srpna
budeme přijímat přihlášky
na pěstitelské pálení.
Přihlášky lze získat přímo v pálenici od pátku
5.8.2016 a poté každý pátek v době od 16.00 do
18.00 hod, 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.
Kontakty do pálenice:
Mobil: 601 501 220
Pevná linka pálenice: 581 222 069 (v době pálení)
V případě dotazů se můžete obrátit i 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.

SDH STARÁ VES
si Vás dovoluje pozvat na

HODOVÉ OSLAVY
ve dnech 12. 8. – 14. 8. 2016
v areálu ,,Na Kopcách“
PROGRAM:
PÁTEK 12. 8. 2016
16:00 - ŠOU ŠAŠKA VIKIHO PRO DĚTI
TÁBORÁK S OPÉKÁNÍM BUŘTŮ
17:30 - TANEČNÍ ZÁBAVA S HUDEBNÍ SKUPINOU BRIXEN
SOBOTA 13. 8 2016
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE-FOTBAL-program bude upřesněn
20:00 - PŘEDHODOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU PRESS ROCK
NEDĚLE 14. 8. 2016
9:00 - BUDÍČEK NA NÁVSI S MORAVSKOU VESELKOU
9:30 - HODOVÁ MŠE SVATÁ V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
13:00 - SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM ÚTOKU A ŠTAFETĚ DVOJIC
HODOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU JEN TAK II
UKÁZKA TVORBY UMĚLECKÉHO KOVÁŘE ADAMA HAMPELA
PO DOBU HODOVÝCH OSLAV BUDE ZAJIŠTĚNO BOHATÉ
OBČERSTVENÍ, PRO DĚTI CUKROVINKY, CUKROVÁ VATA, POPCORN,
SKÁKACÍ HRAD.
V NEDĚLI PODVEČER PROBĚHNE LOSOVÁNÍ O ZAJÍMAVÉ CENY

