ZPRAVODAJ OBCE
STARÁ VES

Vydává obec Stará Ves Ročník 2016, č. 2
Vážení spoluobčané,
nastal čas adventu a kvapem se blíží konec roku, období, ve kterém se člověk ohlédne
zpátky a vzpomene na události dobré a radostné, ale i na okamžiky zklamání. Věřím,
že ve Vašich životech a rodinách v průběhu roku převládaly právě ty příjemné a radostné události a ty nepříjemné snad rychle pominuly. V krátkosti bych se proto ohlédla i já
a vzpomněla, jaký byl tento rok pro naši obec a zaměřila se na nejdůležitější investiční
a neinvestiční akce týkající se rozvoje obce, protože informace týkající se kulturního
a společenského života najdete v jednotlivých příspěvcích tohoto zpravodaje. V letošním roce i nadále probíhá zpracování nového Územního plánu obce Stará Ves, který
je tvořen ve složitém procesu a jeho pořízení je časově náročné. Prošli jsme fází společného jednání o návrhu Územního plánu Stará Ves s dotčeným orgány jako je např.
Magistrát města Přerova, Krajský úřad Olomouckého kraje, Ministerstvo životního
prostředí, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Ministerstvo vnitra a další
veřejné orgány. Po zapracování všech jejich připomínek se nyní zpracovávají podklady
pro veřejné projednání, které by mělo proběhnout v první polovině roku 2017. O termínu veřejného projednání budete informování a budete se ho moci zúčastnit. Z akcí investičního charakteru se podařilo zrealizovat Rekonstrukci komunikace k Pospíšilovi,
větev A, která byla poslední částí komunikace vedoucí od zastávky, přes náves, směrem
k Juřicovému. Další úspěšně zrealizovanou investiční akcí bylo vybudování dětského hřiště za hasičskou zbrojnicí, s jehož užíváním bylo započato začátkem prázdnin
a je hojně navštěvováno. Opravu ČOV Stará Ves, již nebudu podrobněji rozepisovat,
o jejím provedení jsem Vás informovala v minulém čísle zpravodaje. Dále byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v budově základní školy, oprava části hřbitovní zdi,
výměna vstupní branky a úprava části chodníku na hřbitově. Zpracovávají se projektové dokumentace na rekonstrukce či opravy dalších úseků komunikací v obci, v jejichž
realizaci bychom chtěli pokračovat i v dalším roce. Rozšířili jsme technické vybavení
obce o rotační sekačku.

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

Závěrem svého příspěvku bych chtěla v tomto předvánočním čase poděkovat, všem zastupitelům, pracovníkům obce, organizacím, spolkům, pracovníkům školy a aktivním
občanům, kteří věnují svůj čas a úsilí přípravě a realizaci akcí pro veřejnost a přispívají tím k rozvoji kulturního a společenského života v obci. Děkuji také podnikatelům
a firmám, kteří svými drobnými dary či finančními příspěvky podporují naše spolky
v jejich činnosti.
Milý spoluobčané, před námi jsou nejkrásnější svátky v roce. Přeji Vám jejich klidné
a radostné prožití, v kruhu svých blízkých a v novém roce hodně štěstí, zdraví, lásky
a porozumění.
Jiřina Mádrová
starostka obce

ŘÁDKY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 13. 7. 2016
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření
za měsíc květen a nemá k nim připomínky.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo zahájení zadávacího řízení, výzvu a zadávací
dokumentaci k zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce místních komunikací v obci
Stará Ves, K Pospíšilovi větev A“ včetně jejich příloh a členy hodnotící komise
pro výběr dodavatele na tuto zakázku malého rozsahu.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo poskytnutí dotace ve výši 40 000,--Kč Sboru
dobrovolných hasičů Stará Ves a vzalo na vědomí uzavření veřejnoprávní smlouvy
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 Sborem dobrovolných hasičů Stará Ves, IČ:65913957 a uložilo starostce obce
podpis smlouvy.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení kontroly kontrolního
výboru a provedení kontroly finančního výboru, které byly provedeny dne 22. 6. 2016
a 23. 6. 2016.
17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 25. 8. 2016
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření
za měsíc červen a červenec 2016.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo dodavatelství na akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Stará Ves, K Pospíšilovi větev A “ firmě Strabag a. s.,
Na Bělidle 198/214, 150 00 Praha 5.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení rekonstrukce elektroinstalace a uzavření dodatku smlouvy o dílo z důvodu víceprací, které vyvstali na základě
technických požadavků a drobných změn při realizaci.

- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo rozpočtový výhled na období 2017-2020.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves bylo seznámeno s podáním žádosti o příspěvek
na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP a s vyhlášením dotačního titulu MMR
ČR na opravu komunikací.
18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 1. 11. 2016
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření
za měsíc srpen a září 2016.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí průběh realizace „Rekonstrukce
místních komunikací v obci Stará Ves, K Pospíšilovi větev A“.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení dílčího přezkoumání
hospodaření obce Stará Ves za rok 2016, uskutečněné dne 5. 10. 2016. Při dílčím
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo Systém náležité péče obce Stará Ves
uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva dle Nařízení EU
č. 995/2010.

PROJEKT „DĚTSKÉ HŘIŠTĚ STARÁ VES“
BYL RAELIZOVÁN ZA PŘISPĚNÍ PROSTŘEDKŮ
STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Z PROGRAMU MINISTERSTVA
PRO MÍSTNÍ ROZVOJ - VÝŠE DOTACE 386 570,--Kč

PROJEKT „Územní plán Stará Ves“
BYL RAELIZOVÁN ZA PŘISPĚNÍ PROSTŘEDKŮ
STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Z PROGRAMU MINISTERSTVA
PRO MÍSTNÍ ROZVOJ - VÝŠE DOTACE 251 680,--Kč

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
• V měsíci červenci byla provedena rekonstrukce
elektroinstalace školní budovy.
• Školní rok jsme zahájili 1. září s počtem 47 žáků, mateřská škola Stará Ves s počtem 25 dětí.
• V prvním týdnu v září se uskutečnila škola v přírodě
ve Velkých Karlovicích. Za slunného počasí jsme poznávali historii a krásy Beskyd, pronikli jsme do tajů
starých řemesel a věnovali se ekologické výchově.

• Výtěžek ze sběru papíru jsme použili na vybavení učebny výtvarné výchovy. Děkujeme všem, kdo připravil starý papír k odvozu.
• Na letošní drakiádě se pokoušelo o vzlet svého draka s menším
či větším úspěchem 62 dětí. Daleko úspěšnější jsme byli při
výrobě podzimních dekorací či dlabání dýní. Na závěr si každý
mohl pochutnat na opečeném vuřtu nebo langoši.
• Žáci 1.- 4. ročníku se zúčastnili dopravní výchovy v Přerově
(Atlas).
• Pro žáky 5. ročníku připravila ZŠ Kostelec u Holešova projekt Buďme kamarádi.
• 31.října přijeli do naší školy hasiči přerovského HZS.
Připravili pro nás velmi zajímavou besedu s praktickými
ukázkami své činnosti.

• V říjnu proběhl ve školní družině projekt ke Dni výživy – děti s velkým nadšením
připravovaly zdravé pomazánky a saláty a ještě s větším nadšením je ochutnávaly.

• Naše škola se opět zapojila do dobrovolnického
projektu 72 hodin. Na školní zahradě jsme vysázeli
keře.
• Na konci listopadu jsme navštívili divadlo ve Zlíně
– pohádku O Šípkové Růžence.
• V prosinci vystoupíme na Adventním zastavení
Na Návsi, čeká nás koncert v kostele O píšťalových varhanách a ve čtvrtek 22.12. projekt Vánoce
na zámku v Přerově. Této akce se mohou zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti (cena
100,- Kč, bližší info+přihlášky ve škole nebo na telefonu 581 222 119).

SC STARÁ VES
Podzim sezóny 2016-2017 jsme začali s 16 hráči, kteří byli připraveni do hry.
Do klubu se vrátil Lukáš Plch a nově z Horní Moštěnice přišel Jakub Petráš. Počet
hráčů vypadal velmi nadějně, ale zranění hráčů (např. David Staš), nemoci, práce nebo
stopka způsobily, že během podzimu musel v jednom zápase nastoupit i trenér Rudolf
Šrámek a na poslední zápas jsme doslova přemluvili Lukáše Vaculíka.
A jak se nám dařilo? T,i co chodí pouze na domácí zápasy, mohou mít pocit, že jsme
měli skvělou část sezóny - ze sedmi zápasů pouze jedna prohra s Radslavicemi. Skalní fanoušci, kteří si najdou čas a jedou se na nás podívat i na zápasy venku, ale ví, že
zápasy na půdě soupeřů jsou naprostou katastrofou – ze šesti zápasů bylo šest proher.
Kdybychom měli zápasy venku rozebrat podrobně, je pravda, že na mnoho z nich
jsme jeli v torzu např. do Čekyně, na některých jsme měli obrovskou smůlu – v Domaželicích jsme prohráli rozdílem jednoho gólu, který jsme si do branky opět „umístili“
sami. Do Opatovic se jezdíme jen „zúčastnit“, protože místní kádr je velmi kvalitní,
a v Býškovicích se nám tradičně nedaří.
Velký problém je, že fotbal se hraje na vstřelené branky, protože i malé dítě ví,
že když nevstřelíte gól, tak - když se stejně „daří“ i soupeři - můžete maximálně
remizovat. Pokud ale soupeř gól dá, vy prohrajete… A naše skóre je bohužel pasivní –
23:28. Takže v polovině sezóny jsme na osmém ze čtrnácti mužstev.
V době fotbalové přestávky budeme trénovat na umělce a v přerovské tělocvičně. Trenér bude velmi spokojen, když bude účast hráč co největší, abychom byli na
jaro dobře připraveni, protože výsledek sezóny je pouze v našich rukách – nebo spíš
nohách…
Děkujeme všem věrným fanouškům, členům realizačního týmu a obecnímu úřadu za
podporu a do roku 2017 přejeme všem co nejvíce štěstí, radosti, ale především hodně
zdraví …
								
za SC Stará Ves G. Heryanová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Druhou červnovou sobotu se děti zúčastnily závodů v Karlovicích, kde se již tradičně utkala v požárním útoku O Pohár Červeného kohouta. Těsně před startem nás
potrápila požární stříkačka, ale závadu
jsme stihli včas opravit a naše družstva
mohla jít do boje o poháry. Obě družstva
se ve své kategorii umístila na krásném
2. místě. Speciální ocenění dostal Bořek
Nevřala a to za nejmladšího účastníka
soutěže.
Letos bylo v naší režii uspořádat

hodové oslavy. Počasí nám přálo a účast byla hojná. V neděli v areálu Na Kopcách proběhl 2. ročník hasičské soutěže O Pohár starosty SDH. Soutěžilo se v kategorii mladší a starší žáci. Obě kategorie musely splnit štafetu požárních dvojic a požární útok.
Pozvání na závody přijalo SDH z Oseka nad Bečvou, Karlovic, Roštění a Říkovic.
Starší žáci skončili na 5. místě. Mladším žákům připadlo místo druhé.
Druhý školní den se zúčastnili starší žáci a muži nočních závodů v Horní Moštěnici. Starší žáci se zde utkali s družstvy z Říkovic, Horní Moštěnice a za nejlepší čas
v požárním útoku vybojovali 1. místo. Muži se umístili na 3. místě.
Přesně o týden později – 9. září - jsme jeli s dětmi na noční závody do Roštění, kde
se soutěží dle pravidel Podhostýnské ligy. Poprvé jsme se setkali pro nás s tak přísným dodržováním pravidel a každá sebemenší chybička nejen z řad závodníků, ale také
vedoucích se trestala nemilosrdnou diskvalifikací. Možná tréma nebo tvrdá pravidla…
zkrátka ani jednomu z družstev se na závodech nedařilo. Mladší žáci se poprvé účastnili nočních závodů, a tak nás velmi mrzelo, když se při útoku uvolnil spoj hadice „B“
z rozdělovače. Děti neměly šanci pod silným tlakem vody hadici znovu zapojit a soutěž
tak nedokončily. Starší žáci naopak nastříkali do terčů, ale naši radost překazila rozhodčí, která zaznamenala chybu našeho „košaře“, kterému spadl koš do kádě, aniž by byl
našroubován na savici… i zde jsme tedy odcházeli s velkým „N“ a zklamaně jsme jeli
domů s ponaučením pro příští závody.
Sotva jsme z jedněch závodů přijeli, hned ráno jsme se na další vydali. Tentokrát
do Kostelce u Holešova, kde SDH Němčice pořádalo závod všestrannosti. Na tyto
závody jsme měli připraveny celkem 4 dužstva. Závody jsme brali jako ostrý trénink
před hlavními závody této sezóny a to I. okresním kolem. Umístění bylo následující:
(mladší žáci) Matěj a Vojtěch Bezslezina, Honza Juřica skončili na hezkém 3. místě;
Rózka Šišková, Ája Vránová a Míša Mastná skončily na 5. místě; (starší žáci) Matěj
Nevřiva, Kača Bolfová a Bob Šiška dosáhli 2. místa; Kája Bolfová, Míša Pitnerová
a Terka Kocourková skončily na místě šestém.
1. října jsme se zúčastnili I. okresního kola branného závodu ve Vysoké. Zde jsme
jeli s družstvem mladších žáků, starších žáků a s dorosty - Matěj Nevřiva a Jindra Bunčo. Byť byly závody na celý den a časově dosti únavné, zvládli jsme je na výbornou.
Mladší žáci: Rózka Šišková, Míša Mastná, Ája Vránová, Maruška Chodníčková, Mates
Bezslezina se umístili na 21. místě z 30 kolektivů. Starší žáci: Kája a Kača Bolfovi,
Bob Šiška, Martin Uhlíř a Vojta Bezslezina se umístili na úžasném 7. místě z 27 kolektivů. Z dorostů se na bedně umístil Mates Nevříva a to na 3. místě, těsně pod bednou, na
4. místě skončil Jindra Bunčo.
O den později jsme si za odměnu zajeli na výlet do Pardubic, kde se konal sraz sborů
dobrovolných hasičů a záchranných složek. Celá akce se konala v Retro městečku,
v bývalých kasárnách. Do Pardubic jsme jeli vlakem, přímo k areálu Retro městečka nás dovezl retro trolejbus. V kasárnách byla k vidění hasičská a vojenská technika
i s názornými ukázkami. Dále zde byla PČR, Městská policie Pardubice, sraz veteránů
a záchranářů. Děti plnily úkoly a soutěžily. Nejvíce se dětem zalíbila atrakce simulátoru dopravní nehody, kde si na vlastní kůži mohly vyzkoušet, co vše se s osobním
automobilem může stát při prudkém nárazu nebo při autonehodě, kdy se auto otáčí přes

střechu. Dalším krásným zážitkem byl pro nás zvuk sirén hasičských automobilů, které
se při odbití poledne rozezněly celým areálem. Po aktivně stráveném dopoledni nám
všem pěkně vyhládlo a my se vydali do Afipalace na občerstvení. Někteří zde stihli
zakoupit i suvenýry z výletu. Před zpáteční cestou domů si museli ještě všichni koupit
nějaký ten pardubický perník. Jsem ráda, že se výlet dětem líbil a bez problémů jsme
se vrátili domů.
Tímto výletem jsme letošní sezónu ukončili a já bych chtěla poděkovat všem dětem za jejich skvělou práci a členům našeho SDH, kteří se mnou jezdí na závody a
pomáhají mi při trénincích. Velké díky patří veliteli SDH Tomáši Procházkovi, který
s námi jezdí na všechny závody, akce a pomáhá mi při trénincích a mohu se na něj
ve všem spolehnout.
Pavlína Procházková
vedoucí mládeže SDH Stará Ves

Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves
Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ PLES
pořádaný

v pátek 3. 2. 2017 od 20 hodin v hostinci „Na Základně“
K poslechu a tanci hraje skupina JEN TAK II
Občerstvení zajištěno • Bohatá tombola

Na tradiční VODĚNÍ MEDVĚDA se můžete těšit
v sobotu 25. února 2017.
Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s činností Mysliveckého spolku Stará Ves ve druhé polovině roku 2016.
Druhá polovina července je v zemědělsky obhospodařované krajině ve znamení žňových prací. Toto období je pro myslivce začátkem intenzívní činnosti spojené se zajišťováním krmiv pro zvěř. Již v květnu a v červnu jsme z první a druhé seče vojtěšek
sklidili kvalitní vojtěškové seno cca 25 q a uskladnili ho v zásobnících na krmivo.
V době žní jsme zajistili plevy do zásypů, nakoupili jadrná krmiva – pšenici cca 5 q
pro bažanty a ječmen cca 20 q a podzimní směs 5 q pro spárkatou zvěř a uložili je
v zásobnících krmiva, kterých máme 9 kusů. V říjnu jsme sklidili krmnou řepu, cca 100
q, větší část jsme vyvezli do honitby a zbytek uskladnili. Individuálně členové na sklizených zemědělských pozemcích sbírali kukuřičné palice cca 10 q, na svých pozemcích
pak padaná jablka cca 5q a podle pokynů mysliveckého hospodáře pana Zanášky je
vyváželi do honitby. Ve skladě máme neustále krmnou sůl, kterou po celý rok doplňujeme do slanisek, kterých máme 30 kusů. S předkládáním krmiv jsme začali na 19
krmných místech (zpravidla zásyp nebo plevník, krmelec, koryto na jadrná krmiva
a slanisko) od poloviny září, v současné době přikrmujeme jedenkrát
týdně - o víkendu. V případě vysoké sněhové pokrývky nebo silných
mrazů budeme přikrmovat dvakrát
týdně. Přikrmování bude probíhat až
do konce dubna.
Věnujeme se také lovu. Individuálně lovíme spárkatou zvěř – srnčí,
daňčí a černou, společně pak drobnou
zvěř – zajíce a bažanty. Cílem lovu

spárkaté zvěře je snížení jejího počtu o letošní přírůstek na takový počet, který nepůsobí škody na poli a v lese. Snažíme se lovit zvěř především fyzicky slabou, nemocnou, zraněnou, nepřebarvenou (nedokončená výměna srsti) a přestárlou. Cílem řádného
mysliveckého hospodaření je hájit a mít dostatek kvalitních středně starých matek, srn
4 – 7 letých, daněl 4 – 12 letých. Tyto ročníky mají nejkvalitnější potomstvo. V letošním roce se nám již podařilo ulovit čtyři divočáky, nejvíce v novodobé historii spolku.
Na drobnou zvěř letos budeme pořádat čtyři lovy – vycházku v Dobrčicích (ta se již konala 5. listopadu, v té době ještě stála na poli kukuřice, chtěli jsme ulovit spíše divočáka
či lišku, ulovilo se 6 zajíců, 6 kohoutů a liška), polní hon, lesní hon a vycházku - vše
ve Staré Vsi.
K lovu zvěře či k vyhánění zvěře z pícnin nám zákon ukládá držet a používat lovecky
upotřebitelné psy (se složenými loveckými zkouškami). V současné době naši členové
k výkonu práva myslivosti vlastní 6 ohařů a 3 norníky, štěňata 4 ohařů (pro nás novým
plemenem je štěně bretaňského ohaře) a 2 jezevčíků.
Vážení spoluobčané, prosím Vás jménem svým i volně žijících obyvatel přírody,
abyste se v následujícím období hladu a zimy pro přírodu a její obyvatele chovali
v přírodě ohleduplně. Zato se Vám příroda a její obyvatelé jistě odmění mnoha krásnými zážitky. Přejeme Vám na Vašich toulkách přírodou opojné okamžiky a překrásné
chvíle pohody.
Krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do roku 2017 Vám přejí myslivci
Mysliveckého spolku Stará Ves.

ZIMNÍ PŘIKRMOVÁNÍ
Vážení spoluobčané!
Každou zimu se setkáváme s případy,
že občané, děti nosí v dobré víře zvířatům či zvěři krmivo do našich krmných
zařízení. Za to Vám DĚKUJEME! Přesto si dovolím několik připomínek či rad
k této činnosti. Volně žijící živočichové
potřebují ke krmení potravu, která se
nachází v jejich životním prostředí,
nebo na kterou je dlouhodobě zvyklá. Myslivci přikrmují krmivy, která se
na polích v létě a na podzim hojně nacházela a těmi přikrmují nepřetržitě od sklizně, například ječmen, až do jara.
Krmíme kvalitním vojtěškovým senem (luční seno bere zvěř až v největší nouzi)
do krmelců. Do koryt sypeme podzimní směs v podobě granulí a ječmen. Ve slaniscích
musí být celoročně sůl. Krmnou řepu krmíme do konce roku.
Kdo chce zvířatům pomáhat, samozřejmě může. Vhodnými krmivy jsou oves, kukuřice do koryta, dále jablka, mrkev, krmná řepa, kaštany a žaludy, které se předkládají
přímo na zem do okolí krmného místa.
Nevhodná krmiva jsou: kvalitní pšenice - ve velkém množství, pečivo (chleba, rohlí-

ky, vánočky) - rychle plesniví, zvěř ho nebere. Přesto mizí, protože ho myslivci plesnivé odnášejí do popelnic, dále jsou nevhodné brambory, cibule, petržel, a podobně.
Děkujeme všem za pomoc při přikrmování zvěře!
Za myslivce Ing. Stanislav Hejník, člen výboru
Foto: Daniela Palíková

MYSLIVECKÝ DEN

V sobotu 16. července 2016 uspořádal Myslivecký spolek Stará Ves již 4. myslivecký den
pro děti i dospělé.
Již při přípravě mysliveckého dne nás
doslova deptala předpověď počasí a pohled
na snímky z meteoradaru! Přesto jsme věnovali plné úsilí přípravě a věřili v zázrak. Byly
připraveny soutěže pro děti, střelba ze vzduchovky, stanoviště na poznávání přírodnin,
ukázky trubačů a kynologů, byla instalována
výstavka fotografií ze současnosti i doby dávno minulé, bohatá tombola, bylo navařeno
a naštěstí, jak se později ukázalo, byl postaven
stan a „slunečníky“.
Přesně ve 14 hodin byl myslivecký den
zahájen trubači Mysliveckého spolku Stará Ves
signálem „Vítáme Vás!“ Po přivítání diváků a signálu „Začínáme vesele jako dobří
přátelé...“ proběhla ukázka kynologů z našeho spolku. Byla představena plemena psů
a objasněn účel jejich využití v myslivecké
praxi. Viděli jsme německého krátkosrsté
ohaře, maďarského ohaře, národní plemeno
českého fouska, anglického setra, jezevčíka
dlouhosrstého a drsnosrstého. Malá ukázka
z přinášení pohozeného králíka a přinášení
králíka z uměle založené stopy dokázala, že přinášení nedělá našim psům nejmenší problémy,
i bez tréninku aportují naprosto perfektně. Ukázka psů již končila za deště. S trubači jsme
se přesunuli pod tribunu. Tentokrát jsme se věnovali skladbám, které se troubí při individuálním lovu různých druhů zvěře. Ceremoniál přijímání mezi myslivce a přijímání mezi
lovce černé zvěře jsme museli odložit na příště. Stanoviště s poznáváním přírodnin jsme
přesunuli na tribunu. Děti i dospělí určovali ptáky, zvířata, rostliny i dřeviny.
Přes deštivé a chladné počasí jsme poseděli a podebatovali pod „slunečníky“, pochutnali si na mysliveckých specialitách, museli jsme se však sem tam zahřát štamprličkou.
Děti rozehřála bohatá tombola.

Děkujeme našim příznivcům, že nás podpořili
svou účastí. Dále děkujeme sponzorům a obecním
úřadům za krásné ceny do tomboly.
Co se letos nepovedlo, to vylepšíme příště.
Zveme Vás již nyní na Myslivecký den 2017.
MYSLIVOSTI ZDAR!
Za myslivce Ing. Stanislav Hejník, člen výboru
Foto: Miloslav Horák

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA STARÁ VES
- PŘESTAVLKY - DOBRČICE
v sobotu 11. února 2017 v 10.00 hodin 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.

MYSLIVOSTI ZDAR!

POZVÁNKA NA

MYSLIVECKÝ PLES 2016
v pátek 24. února 2017 ve 20 hod.
sál Obecního úřadu Přestavlky
k poslechu a tanci hraje skupina „ROCKY“
bohatá tombola, myslivecké speciality

„SRDEČNĚ VÁS ZVOU MYSLIVCI!“

KLUB DŮCHODCŮ
Ve druhém pololetí roku připravil
výbor klubu důchodců pro své členy opět
tři tradiční akce. První bylo „Pohodové
posezení“ v příjemném prostředí hospůdky „U Popelky“. V září se vydali zájemci
za krásami části Olomouckého kraje.
Nejdříve navštívili zámek v Plumlově.
Mohutně vypadající budova na skále
nad rybníkem z dálky láká k prohlídce.
Hrad Plumlov byl vybudován pravděpodobně počátkem 2. poloviny 13. století,
v době kolonizačního úsilí krále Přemysla Otakara II., na skalnatém kopci nad říčkou
Hloučelou, na samém úpatí Drahanské vrchoviny. Pravděpodobně byl zeměpanským
majetkem a sloužil k ochraně kolonizované oblasti, což by ukazovalo, že jeho zakladatelem byl král Přemysl Otakar II.
Z plumlovského hradu dnes zbývá kromě části obranné věže pouze skalnaté
návrší uprostřed zámeckého nádvoří s nepatrnými zbytky zdiva, sklepů, zaklenuté
hradní studny a zbytků válcovité útočištné věže. Jan Adam Ondřej z Lichtenštejnu,
se kolem roku 1680 zabýval myšlenkou na renovaci hradu, dal se však nakonec svým
otcem Karlem Eusebiem přesvědčit, že má v Plumlově postavit nový zámek.
Plumlovský zámek měl být čtyřkřídlou stavbou v podobě čtverce s dvěma řadami
pokojů ve všech křídlech. Budova měla mít tři patra s bohatou fasádou, zdobenou
z vnitřní i vnější strany po celé výšce volnými monolitickými sloupy. Realizace celého
projektu by si vyžádala finanční náklad neúnosný i pro bohaté Lichtenštejny, a tak
bylo vystavěno jen jedno křídlo. Štuková výzdoba sálu je umělecky nejcennější částí
zámeckých interiérů a byla dokončena v roce 1686. Zámek zůstal neobydlen a nebyl
ani vybaven žádným nábytkem. Teprve v roce 1692, když se kníže Jan Adam odhodlal
zhlédnout dokončenou stavbu, byly narychlo zařízeny 4 pokoje, ve kterých pak Lichtenštejnové při svých řídkých a krátkých návštěvách panství přespávali.
Zámek má ve své konečné podobě neobvyklý vzhled, neboť jeho rozměry byly voleny se
zřetelem k projektované čtyřkřídlé stavbě. Budova má celkem 6 nadzemních podlaží s dvěma patry a třemi mezipatry. Jednotlivá podlaží jsou spojována hlavním schodištěm na
západní straně a točitými schody pro služebnictvo na východní straně zámku.
V současné době je zámek majetkem
obce Plumlov. Jsou zde muzejní expozice
se sbírkami keramiky, zbraní a nábytku,
dále výstavy umění, klavírů a církevních
ornátů. I když byla od r. 1994 vykonána
řada prací na záchranu této památky, bude
třeba ještě mnoho financí na dosažení
uspokojivého stavu.

Druhé zastavení bylo v Prostějově, v podniku
GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.
Zajímalo nás, jak se vyrábí nápoj, který město proslavil. Prostějovská režná je tradiční výrobek, jehož
prvovýroba se datuje od 16. století. Macerací a destilací bylin a koření se získává základ tohoto nápoje,
z celkem 11 použitých bylin převažuje anýz v chuťové
a vonné složce. Nevyrábí se však na historickém
místě, ale od 50. let 20. století v bývalém pivovaru.
Nahlédli jsme do stáčírny, prošli sklepy, zhlédli výstavu
a vyslechli zajímavý výklad o historii. Ochutnávka
vybraných výrobků připravila naše chuťové buňky
na oběd.
Třetí zastávku jsme měli v Čechách pod Kosířem.
Nejeli jsme do muzea kočárů, ani muzea hasičské
techniky či do krásného parku, přilákaly nás články
o ukončené rekonstrukci místního zámku, jehož majitelem je Olomoucký kraj.
První zmínky o Čechách pod Kosířem pocházejí z roku 1131, kdy zde některé polnosti vlastnila olomoucká metropolitní kapitula. Od roku 1305 byla obec majetkem
kláštera dominikánek u sv. Kateřiny v Olomouci. Ve 14. století zde stála vodní gotická tvrz obklopená dvěma rybníky. Tvrz zanikla někdy v průběhu 15. století a k roku
1512 se uvádí již jako pustá. Vladyka Matyáš z Hartunkova vybudoval ve 2. polovině
16. století novou renesanční tvrz, která stála pravděpodobně na místě jižního křídla
dnešního zámku. Mezi lety 1708–1716 byl objekt za kněžny Marie Terezie Antonie
z Liechtensteina přestavěn na barokní čtyřkřídlý zámek s průčelím obráceným na jih.
Do historie obce se nejvýznamněji zapsal rod hrabat Silva Tarouca, který zakoupil
panství v roce 1768 a byl majitelem zámku a některých pozemků až do roku 1945.
Rod Sylva Taroucy nechal v polovině 19. století zámek přestavět v klasicistním slohu
a v jeho okolí zřídil unikátní park. Během této doby zámek navštěvoval více jak dvacet
let slavný malíř Josef Mánes a jeho vrcholná díla vznikla právě zde. Celý komplex
zámku a parku je zapsán jako národní kulturní památka. Pro všechny účastníky našeho
výletu bylo jistě velmi zajímavé srovnání stavebního stavu a vnitřního vybavení obou
zámků – plumlovského a zámku v Čechách pod Kosířem.
No a ještě jedna tradiční akce čeká členy klubu důchodců, a to „Mikulášská“.
Poděkování vyslovujeme nejen organizátorkám programů, ale také obecnímu
úřadu, především paní starostce, Jiřině
Mádrové, za podporu v naší činnosti.
Ing. Jaroslava Odstrčilová

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V pátek 28.11. jsme se sešli na lampionovém průvodu. Účast dětí byla velká, což nás
velmi potěšilo. Prošli jsme se kolem kovárny, Vávrového a zpět na náves. Tady děti
čekalo malé pohoštění od maminek a rodiče svařáček na zahřátí od paní starostky.
Myslíme si, že tyto akce přispívají k pohodě v obci, ale bohužel se mezi námi najdou
tací, kteří se jí snaží pokazit. Až jednou budou mít své děti, pochopí, že ničit něčí úsilí
je zbytečné. Naši dobrou náladu však nepokazil ani déšť v závěru akce.
Budeme se těšit na další setkání.
Maminky

OPRAVA KOSTELA
V letošním roce již třetím rokem probíhá oprava střechy kostela v naší obci. Letos
se prováděla oprava jihozápadní části presbytáře s členitým střešním povrchem. Náročná stavba lešení byla zahájena 29.
března. Dřevo bylo přivezeno 11.
dubna a byly uloženy krovy do půdního prostoru. Tesařské práce prováděli
čtyři tesaři. Po dokončení tesařských
prací nastoupili klempíři a pokrývači
a zároveň byla provedena instalace
hromosvodu na opravené části střechy.
Na tyto opravy přispělo ministerstvo kultury ČR částkou 370 tisíc Kč,
Olomoucký kraj částkou 200 tisíc Kč a
Obec Stará Ves částkou 100 tisíc korun.
Oprava střechy si vyžádala náklady
ve výši 900 tisíc korun.

V závěru těchto oprav byla provedena ještě navíc oprava střechy
nad Božím hrobem z důvodu havarijního stavu střešní konstrukce. Tato
oprava byla za částku 80 tisíc korun.
V příštím roce počítáme s dokončením členité části presbytáře
dle výše poskytnutých dotací.
Farnost Stará Ves si váží podpory
obce a děkuje za dobrou spolupráci.
Za farní radu Ing. Vladimír Darebníček
ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE OBCE
Historie budovy č. p. 54
Již v r. 1896 uvažovali naši občané o vybudování společné mlékárny. Dobrá myšlenka
klíčila, zapouštěla kořeny, až konečně v r. 1899 přistoupilo se k jejímu uskutečnění.
V čele podniku stáli tehdy nadučitel Bedřich Šamal, starosta Florián Ostrčil, Jan Kozáček
a bratři Otakar a Vilém Kuželovi. Napřed byly vypracovány stanovy dle stanov
mlékárny v Beňově, která byla uvedena do chodu v r. 1898 a upisovány finanční podíly,
tj. obdoba „akcií“.
Mnozí občané byli získáni pro zřízení mlékárny po přednášce kočovného kazatele
Jana Pavelky, který přednášel o důležitosti zřizování mlékáren v blízkém Kostelci.
První valná hromada Mlékařského družstva se konala dne 13. června 1899 v obecním
hostinci. Prvním předsedou byl zvolen Florián Ostrčil, ředitelem Otakar Kužela,
pokladníkem Aug. Skácelík a účetním nadučitel Bedřich Šámal. Do výboru byli zvoleni
Josef Hrabálek, Florián Ostrčil, František Ragoš, František Březina, Vincenc Kraťoch
a Josef Vrána. Nově zvolenému představenstvu a výboru bylo uloženo vybudovat
mlékárnu.
Byl koupen hostinec č. 54 i s polem od dědiců Cabišových za 13 950 zl. Pole
ve výměře 38 měřic bylo prodáno za 9.450 zl., od obce obdrželo Mlékařské družstvo
2.000 zl. za to, že byl zrušen třetí hostinec a vypracovány plány na mlékárnu.
Stanovy byly schváleny 23. srpna 1899. Stavba mlékárny byla zadána zednickému
mistru Josefu Hrabálkovi na schůzi Mlékařského družstva 2. října 1899. Hned
na podzim přivážel se materiál a bylo přikročeno ke stavbě. Přední část budovy byla
jen přizpůsobena svému účelu, zadní část na dvoře byla zbořena a nově postavena.
V r. 1900 pokračovalo se ve stavbě mlékárny, hotovo bylo v červenci 1900. Zařízena
byla ruční odstředivka a ruční máselnice. Dne 22. července byla posvěcena zdejším
farářem Grydilem a na podzim odevzdána svému účelu. Účty za stavbu byly uloženy
na půdu mlékárny a tam zničeny od myší. V r. 1923 bylo zařízeno v mlékárně elek-

trické světlo. Parní pohon v mlékárně byl v r. 1925 zaměněn pohonem elektrickým.
Zpočátku každý den dva členové družstva střídavě přijímali mléko, prodávali výrobky
a vedli dohled v mlékárně. Teprve v r. 1911 byla zjednána do závodu účetnická síla,
která tyto povinnosti převzala. Účetní byl podřízen pokladníkovi a zodpovědný
ředitelství.
Dozor nad veškerou správou družstva vedla dozorčí rada, tvořená šesti členy
družstva. Ředitelstvo i dozorčí rada byli za svou práci zodpovědní valné hromadě
mlékařského družstva.
Velké potíže způsobilo to, že někteří podílníci přilévali do mléka vodu. Začala být
zkoušena tučnost mléka, nepoctivý podílník byl pokutován. V r. 1905 na návrh
ředitele mlékárny Bedřicha Šámala bylo zavedeno placení mléka dle množství tuku.
V době války byla výroba omezena, v r. 1916 úplně zastavena. Družstvu bylo
nařízeno dodávat 200 l mléka měsíčně a to byl jediný jeho příjem. Po válce prodělávalo
družstvo těžkou krizi, sílily hlasy, aby se mlékárna prodala. Provoz na čas převzal
Ústřední svaz mlékáren,
1. července 1922 znovu provoz převzalo Mlékařské družstvo.
V kanceláři pracoval jeden úředník, p. Izidor Slaměník, bývalý četník, a později
úřednice. Zapisoval se příjem mléka, prodej, peníze. Obsluhu strojního zařízení –
chod odstředivky a údržbu zajišťoval strojník pan Bolf. Ve výrobě byly zaměstnány
dvě ženy – Františka Šigutová a Františka Zavadilová.
Výroba představovala následující sortiment: máslo, tvaroh, syrečky – tvarůžky, sýr
typu „Romadur“. Svoz mléka byl organizován tak, že před některými domy byly
lavice, na něž dávali hospodáři konve s mlékem (č. p. 17, 23, 65). Konve svážel
do mlékárny pan Motáň ze Staré Vsi, z Přestavlk pan Cagaš povozem s jedním koněm.
V odpoledních hodinách se v mlékárně prodávalo máslo, tvaroh a další výrobky,
syrovátku si brali sedláci na krmení pro hospodářská zvířata.
Družstevní mlékárna byla v roce 1941 zrušena nařízením okupantů. Stroje byly
prodány mlékárně v Kostelci u Holešova, kam bylo mléko odváženo ke zpracování.
Sběr mléka se prováděl u Dittrichů č.p. 63 Do uprázdněné mlékárenské kanceláře
byla přemístěna obecní kancelář.
V roce 1947 byla koupena budova bývalého mlékárenského družstva družstvem

pro zužitkování ovoce na slivovici. Začátkem roku 1949 bylo v obci ustaveno prádelní
družstvo, které si vzalo za úkol zakoupit elektrickou pračku a mandl, aby se usnadnila
práce zemědělských žen. Družstvo obdrželo státní subvenci 20.000 Kč. Pro prádelnu
byla nalezena vhodná místnost v bývalé mlékárně, kde bylo všechno zařízení umístěno,
počátkem února 1949 byla uvedena prádelna do provozu. Předsedkyní prádelního družstva
byla zvolena Zaoralová Marie č. p. 9.
Od 1. 8. 1951 byla budova bývalé mlékárny přidělena do užívání JZD. V přední části budovy byly kanceláře družstva a kuchyně s jídelnou. Části ve dvoře
byly využívány jako sklady hnojiva a krmiv, sklad drobných předmětů a šrotovník, na kterém se šrotovalo obilí pro hospodářská zvířata JZD. Skladníkem byl
p. Robert Šiška, č. p. 33, který kromě šrotování rozvážel koňským povozem šrot společně
s p. Jaromírem Březinou z Přestavlk.
Přední části budovy byla kuchyně, kde se vařilo pro členy JZD a brigádníky
hlavně v době sezonních prací – při žních, okopávce a sklizni řepy. Na tehdejší dobu
a problematické zásobování se zde vařilo velmi dobře, díky kuchařkám paní Boženě
Škubalové a Anežce Bolfové. A aby kuchyně byla dokonale využita, pěstovali členové
družstva na výměře asi tři měřice zeleninu, cibuli, okurky. Toto měl na starosti pan
Josef Škubal. Organizoval pracovnice rostlinné i živočišné výroby dle potřeb sklizně.
Sklizenou zeleninu nakládali a zavařovali v kuchyni „mlékárně“. Okurky se dávaly
do sklenic 4 nebo 5 litrů a pak se prodávaly do jídelen v přerovských podnicích
(Meopta, Přerovské strojírny) a také do školních jídelen.
Převoz naložených okurek prováděl s koňským povozem p. Josef Janiš spolu
s p. Josefem Škubalem. Láhve se vozily na korbě potažního vozu, která byla vystlána
slámou. Koně měli svou „cestovní rychlost“, p. Janiš je nechal volně jít, nezáleželo
na tom, jak dlouho jim cesta potrvá. Bič měl zastrčený v toulci na voze, byl to doplněk
vozu, nikdy koně nebil. Stréček Škubal, jak se mu říkalo, seděl spokojeně na sedadle
vedle něj a pokuřoval „viržinku“. Koně Šárka a Džon byly z UNRY jako odškodnění
za odebrané koně v průběhu druhé světové války. Byli klidní, jen Džon měl neřest,
že velice rychle a šikovně dokázal utrhnout klop od kapsy u kabátu. Říkalo se,
že ho to naučili vojáci. A když skončila výroba okurků, ještě dlouho byly telefonické
dotazy do JZD, zda se ještě zavařují okurky.
V letech 1963-4 místní JZD provedlo opravu – výměnu oken a dveří v administrativní části mlékárny, upravilo je pro vlastní kanceláře, ve kterých sídlilo až do r. 1970.
Kuchyně byla užívána k přípravě obědů pro místní mateřskou a základní školu, dvě
kanceláře měla v pronájmu Česká spořitelna /až do r. 1980/.
Již v roce 1969 zakoupila celý objekt organizace zahrádkářů. Obnovil se provoz
pálenice, moštárny, povidlárny, v přední části byly kanceláře zahrádkářů, výkupna
ovoce. V 90. letech jedna kancelář sloužila jako poštovní středisko. V současné době
je část budovy využívána jako obecní knihovna, v hospodářské části je obecní pálenice
pěstitelských kvasů a povidlárna zahrádkářů.
Ing. Jaroslava Odstrčilová

INFORMACE K POVINNÝM KONTROLÁM TECHNICKÉHO
STAVU KOTLŮ
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění z roku 2012 přinesl
provozovatelům spalovacích zdrojů na pevná paliva nové povinnosti, které postupně
vstupují v platnost. Cílem je snížení negativních dopadů spalování pevných paliv na
životní prostředí a zdraví lidí. Nesplnění těchto povinností může být spojeno se sankcemi.
Podle § 17 odst. 1 písm. h) tohoto zákona musí každý, kdo provozuje kotel nebo jiný
spalovací zdroj (např. krbovou vložku s tepelným výměníkem) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, zajistit první kontrolu technického stavu a provozu tohoto
spalovacího zdroje, a to nejpozději do konce letošního roku. Provozovatel spalovacího
stacionárního zdroje je podle zákona o ochraně ovzduší povinen tuto kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje ze strany odborně způsobilé osoby
opakovat jednou za dva roky. Povinnost provedení kontroly se vztahuje plošně
na všechny tyto zdroje bez ohledu na to, kde jsou umístěny, nebo jak jsou provozovány,
tedy i na rekreační objekty, či na kotle, které slouží jako náhradní zdroj a jsou provozovány jen po omezenou dobu roku.
Od 1. ledna 2017 musí každý provozovatel kotle na pevná paliva na vyžádání obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, případě naší obce je to Magistrát města Přerova,
předložit doklad o provedené kontrole. V opačném případě se vystavuje riziku uložení
pokuty, a to až do výše 20 tis. Kč (u právnických osob až do výše 50 tis. Kč).
Kontrolu kotle a vystavení dokladu podle zákona může provést výhradně odborně
způsobilá osoba proškolená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje, která má
od něj udělené oprávnění. Kontakty na odborně způsobilé osoby shromažďuje Hospodářská komora ČR a ve spolupráci s Asociací podniků topenářské techniky je zveřejňuje
na internetových stránkách: http:/aptt.cz/opravneni-ozo.php, nebo přímo výrobci kotlů,
kteří mají na svých internetových stránkách uvedeny seznamy proškolených tzv. odborně způsobilých osob.

Bohoslužby v roce 2016
24. 12. 2016 21:00 hod – PŮLNOČNÍ ve Staré Vsi
25. 12. 2016 9:30 hod - Stará Ves
26. 12. 2016 9:30 hod - Přestavlky kaple (na Štěpána)
1. 1. 2017 9:30 hod - Stará Ves
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA se uskuteční 7. ledna 2017.

OBCE DOBRČICE, PŘESTAVLKY A STARÁ VES OZNAMUJÍ,

ŽE PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
SE USKUTEČNÍ
V PŘESTAVLCKÉ LESNÍ ŠKOLCE
V neděli 18. 12. 2016
V DOBĚ OD 8.00 DO 11.00 HOD.

PF 2017

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok
Vám přeje
Obecní úřad Stará Ves

