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Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje,
do rukou se Vám dostává letní číslo obecního zpravodaje, ve kterém se ohlížíme
po aktivitách, které se udály v naší obci v uplynulém půl roce. I pro letošní rok si zastupitelstvo naplánovalo úkoly, které chceme postupně realizovat a s některými bylo již
započato. Patří mezi ně např. provedená výměna zábradlí a podlahové krytiny na chodbě
obecního úřadu, probíhající oprava střechy hasičské zbrojnice, probíhající rekonstrukce komunikace u Jarolímového, rekonstrukce komunikace u Fišnarového, či plánovaná
oprava komunikací ve směru od krajské komunikace kolem pohostinství U Popelky
směrem k rozcestí u Chovancového, která bude zahájena ve druhé polovině července.
Od posledního vydání zpravodaje se uskutečnilo šest zasedání zastupitelstva obce. Projednávané skutečnosti jsou uvedeny v další části zpravodaje s názvem „Řádky ze zastupitelstva“. Mimo informací obecního úřadu jsou obsahem tohoto zpravodaje také příspěvky
naší školy, spolků, popřípadě občanů, kteří vás informují o své činnosti, uskutečněných
či plánovaných kulturních, sportovních nebo společenských akcích, popřípadě o historii obce. Touto cestou chci poděkovat všem zastupitelům, pracovníkům školy, dětem
základní a mateřské školy, spolkům a všem spoluobčanům, kteří věnují svůj volný čas
a energii pořádání akcí pro veřejnost a přispívají tak ke kulturnímu a společenskému
dění v naší obci.
Začalo léto a pro většinu z nás je to období dovolených, odpočinku na sluníčku
u vody nebo zahrádce a výletů. Přeji Vám příjemnou dovolenou, dny plné letní pohody
a odpočinku a načerpání sil do dalšího období. Dětem přeji krásné a prosluněné prázdniny plné radostných zážitků.
Jiřina Mádrová
starostka obce

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

ŘÁDKY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 15. 12. 2016
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení kontroly finančního a kontrolního výboru.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení kontroly hospodaření
obce Stará Ves, provedené dne 14. 11. 2016, nahrazující interní audit dle zákona
č. 320/2001 Sb., v platném znění.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves projednalo a schválilo složení dvou inventarizačních
komisí, které provedou inventarizaci majetku dle plánu inventur v termínu 2. 1.
2017- 27. 1. 2017.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo Rozpočet obce Stará Ves na rok 2017. V rámci rozpočtu schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Základní škole
a mateřské škole Stará Ves, příspěvkové organizaci, ve výši 455 000,--Kč.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo stočné na rok 2017 ve výši 25,--Kč/m3 včetně
DPH.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo koupi pozemku p. č. 520/6, ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Stará Ves u Přerova, o výměře 94 m2, od manželů Bořka
a Pavlíny Nevřalových za dohodnutou kupní cenu 1 000,--Kč.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo uzavření Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě
ze dne 1. 10. 2015, uzavřené mezi obcí Stará Ves a p. Stanislavem Vávrou, bytem
Stará Ves 161.
20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 25. 1. 2017
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření
za měsíc prosinec 2016.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci do POV
2017 Olomouckého kraje do dotačního titulu č. 1 na opravu střechy hasičské zbrojnice, spočívající ve výměně krovu a střešní krytiny, včetně klempířských prvků.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo poskytnutí dotace ve výši 10 000,--Kč CDD
Emanuel.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo poskytnutí dotace ve výši 10 000,--Kč Mysliveckému spolku Stará Ves.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo poskytnutí dotace ve výši 65 000,--Kč
pro Sport Club Stará Ves, z. s..
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo poskytnutí dotace na opravu střechy kostela
ve výši 100 000,--Kč ŘKF Stará Ves.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo poskytnutí dotace ve výši 5 000,--Kč Oblastní charitě Přerov.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo poskytnutí dotace ve výši 15 000,--Kč SDH
Stará.

21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 28. 2. 2017
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření
za měsíc leden 2017.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo příslib poskytnutí dotace za poskytnutí bytu
zvláštního určení v Přerově občanu s trvalým pobytem mimo město Přerov.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí informaci o změně položek a paragrafů v rozpočtu obce na rok 2017.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí informaci o stavu veřejného pořádku
na teritoriu Obvodního oddělení Přerov 1 za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí jednání s KIDSOK týkající se náhrady zrušeného autobusového spojení v 9:57 směrem do Přerova.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí prodloužení dohody o poskytnutí
příspěvku od úřadu práce na veřejně prospěšné práce.
22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 12. 4. 2017
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo program Zasedání zastupitelstva obce Stará
Ves konaného dne 12. 4. 2017.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření
za měsíc únor a březen 2017.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení přezkoumání hospodaření
obce Stará Ves za rok 2016, uskutečněného dne 22. 3. 2017. Při přezkoumání hospodaření obce Stará Ves za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov za rok 2016.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves projednalo a schválilo účetní závěrku obce Stará Ves
za rok 2016.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves projednalo a schválilo Metodický pokyn č. 1/2017
zastupitelstva obce Stará Ves pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo zahájení zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce komunikace v obci Stará Ves (U Jarolímového) a Rekonstrukce komunikace
v obci Stará Ves mezi domy č. p. 46-128“, schválilo výzvu a zadávací dokumentaci
na tuto zakázku malého rozsahu.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo zahájení zadávacího řízení na akci „Oprava
střechy hasičské zbrojnice“, schválilo výzvu a zadávací dokumentaci a členy hodnotící komise pro výběr dodavatele na tuto zakázku malého rozsahu.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo poskytnutí dotace ve výši 40 000,--Kč
na zajištění hodových oslav Sport Clubu Stará Ves, z. s. 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 Sport clubem Stará Ves, z. s..
- Zastupitelstvo po projednání delegovalo v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona

č. 1285/2000 Sb.., o obcích (obecní zřízení), na valnou hromadu všech obchodních
společností, v nichž má Obec Stará Ves majetkovou účast, Jiřinu Mádrovou, starostku obce Stará Ves.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí obdržení Registrace akce „ Oprava
místních komunikací v obci Stará Ves“ a zahájení kroků směřujících k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí jednání s KIDSOK týkající se
náhrady zrušeného autobusového spojení v 9:57 směrem do Přerova a návrh doplnění
autobusového spoje, který by měl vstoupit v platnost dnem 11. 6. 2017.
23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 3. 5. 2017
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření
za měsíc duben 2017.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves projednalo a schválilo dodavatelství na akci „Oprava
střechy hasičské zbrojnice“ firmě Václav Rokyta, Na odpolední 2, 750 02 Přerov.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves projednalo a schválilo dodavatelství na akci „Rekonstrukce místní komunikace v obci Stará Ves (U Jarolímového) a Rekonstrukce komunikace v obci Stará Ves mezi domy č. p. 46-128“ firmě SISKO spol. s r. o., Velká
Dlážka 527/6, 750 02 Přerov.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves projednalo a schválilo výzvu a zadávací dokumentaci
k zakázce malého rozsahu „Oprava místních komunikací v obci Stará Ves“ a členy
hodnotící komise pro výběr dodavatele na tuto zakázku malého rozsahu.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo poskytnutí dotace ve výši 70 000,--Kč,
na částečnou úhradu hasičské stříkačky pro mladé hasiče, SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves 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 SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IP-12-8016243/VB/3.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí konání „Setkání obcí DSO mikroregionu Moštěnka“ konané dne 24. 6. 2017 v Horní Moštěnici.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí projekt „Sociální automobil“ pro Oblastní charitu Přerov.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí informace o provozu linky bezpečí.
24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 13. 6. 2017
- Zastupitelstvo obce Stará Ves vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření
za měsíc květen 2017.
- Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo dodavatelství na akci „Oprava místních komunikací v obci Stará Ves “ firmě PORR a. s., odštěpný závod – Morava, Skály 870,

-

-

-

763 62 Tlumačov, IČ:43005560 a ukládá starostce obce odeslání oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky uchazečům, kteří se zúčastnili výběrového řízení na tuto
zakázku malého rozsahu a zároveň ukládá starostce uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce
Stará Ves za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Stará Ves za rok 2016 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo přijetí dotace v rámci Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje 2017, dotační titul 1- Podpora budování
a obnovy infrastruktury. Dotace bude použita na výdaje na akci „Oprava střechy
hasičské zbrojnice“. Zastupitelstvo obce Stará Ves projednalo a schválilo uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2017/01492/OSR/DSM uzavřené v souladu s § 159
a násl. zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,
a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v znění pozdějších právních předpisů, v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje 2017, dotační titul 1- Podpora budování a obnovy infrastruktury.
Zastupitelstvo obce Stará Ves projednalo a schválilo uzavření smlouvy o právu provést stavbu k pozemku p. č. 196/1 a 196/3 v k. ú. Stará Ves u Přerova ve vlastnictví
obce Stará Ves za účelem zřízení plynovodní přípojky a zřízení sjezdu pro novostavbu RD na pozemku p. č. 676/7.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyřazení neuhrazených pohledávek, které byly
splatné v roce 2009, ve výši 1904,--Kč, týkající se dlužníka v insolvenčním řízení.
Usnesením Krajského soudu v Ostravě byl dlužník osvobozen od placení pohledávek
věřitelům.

INFORMACE K PRŮBĚHU POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO
PLÁNU OBCE STARÁ VES
Za účelem seznámení veřejnosti s návrhem nového územního plánu
obce Stará Ves proběhne v pondělí 10. 7. 2017 od 17.00 do 19.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Staré Vsi SEZNÁMENÍ S NÁVRHEM územního plánu STARÁ VES za účasti projektanta
územního plánu Ing. arch. Evy Tempírové.
V první polovině srpna proběhne veřejné projednání návrhu Územního plánu Stará Ves na Magistrátu města Přerova, které bude směřovat
ke schválení a vydání nového územního plánu obce. Oznámení o konání veřejného projednání bude zveřejněno veřejnou vyhláškou na úřední
desce obecního úřadu během první poloviny července.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU O POPLATCÍCH
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Splatnost poplatku dle OZV je každoročně do 30. 4. daného roku.
V roce 2017 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 2017 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 2017 je 25,--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.
ÚHRADU POPLATKŮ MŮŽETE PROVÉST:
hotově na pokladně obecního úřadu v úřední hodiny převodním příkazem na účet
obce č. 22025831/0100 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) nebo emailem (ou@obecstaraves.cz)
Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí 7:00-12:00 13:00-16:30,
Středa 7:00-12:00 13:00-16:30

Prostřednictvím zpravodaje obce žádáme občany o hospodárnější ukládání tříděného
odpadu. Jedná se zejména o plasty, které jsou ukládány do kontejnerů nesešlápnuté
a tím dochází k přeplněnosti a nevyužití kapacity kontejnerů.
Zároveň oznamujeme, že v případě přeplněnosti kontejnerů na plasty, jsou na obecním
úřadě k dispozici zdarma žluté pytle, do kterých je možné plasty odkládat a den před
svozem je můžete dát vedle nádob na plasty.

TERMÍNY SVOZU ODPADU do konce roku 2017
KOM. ODPAD

PLAST

PAPÍR

SKLO

6.7.
20.7.
3.8.
17.8.
31.8.
14.9.
12.10.
9.11.
7.12.
		
		
		
		

3.7.
17.7.
31.7.
14.8
28.8
11.9.
25.9.
9.10.
23.10.
6.11.
20.11.
4.12.
18.12.

11.7.
25.7.
8.8.
22.8.
5.9.
19.9.
3.10.
17.10.
31.10.
14.11.
28.11.
12.12.

11.8.
8.9.
6.10.
3.11.
1.12.
29.12.

Aktuální jízdní řád

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
• Letošní zima nezvykle přála lyžařům. Na náš oblíbený Troják jsme vyjeli 6 krát
s průměrnou účastí 30 lyžařů.
• Dne 25. 2. jsme uspořádali Dětský karneval.
• Lidové tradice jsme si připomněli projektem Masopust.
• Tradiční Jarní ples dne 10. 3. 2016 byl hojně navštíven a proběhl v příjemné atmosféře.
• Svátky jara Velikonoce jsme vítali pletením tatarů. Dětem se při práci velmi dařilo.
• V rámci dopravní výchovy jsme absolvovali kurz mladého cyklisty (Atlas)
• Ve spolupráci s firmou Wastex Holešov jsme v rámci propagace zdravé výživy ochutnávali málo známé druhy ovoce a zeleniny. Děkujeme za spolupráci.
• V rámci Týdne Země jsme uskutečnili několik akcí – sběr papíru (poděkování všem,
kdo připravili starý papír k odvozu), lesní pedagogiku, čištění a otvírání studánky.
• Již tradičně jsme úspěšně pracovali na projektu Den Evropy.
• Navštívili jsme divadlo Zlín - pohádku Zlatovláska.
• U příležitosti Dne matek jsme připravili 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.
• V měsíci květnu proběhlo celostátní testování ČŠI. Jsme velmi spokojeni s úrovní
vědomostí žáků, protože ve všech vybraných oborech byly naše výsledky nad celostátním průměrem.
obor
Český jazyk
Angličtina
Člověk a jeho svět

celostátní průměr
61 %
79 %
65 %

• U příležitosti Dne dětí jsme pro děti mateřských škol připravili výlet na Lešnou.
Žáci školy navštívili hrad Bouzov, kde
je kromě prohlídky hradu čekal program
Rytíři a lapkové. Obě akce byly velmi
úspěšné.
• Žáci pátého ročníku navštívili ve čtvrtek
8. června Prahu. Seznámili se s historií
i současností našeho hlavního města.
• V době uzávěrky tohoto čísla jsme v přípravách akce Hurá jsou tu prázdniny,
která se uskuteční ve čtvrtek 22. 6. 2017
a posledního zvonění žáků 5. ročníku.
• V období hlavních prázdnin bude mateřská škola uzavřena v době od 3. 7. 2017
do 18. 8. 2017. Provoz bude zahájen
v pondělí 21. srpna 2017.

průměr ZŠ Stará Ves
66 %
87 %
81 %

+5%
+8%
+16 %

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V únoru jsme již tradičně uspořádali ples
v hostinci Na Základně. K poslechu a tanci
nám hrála kapela JEN TAK II z Horní Moštěnice. Velmi nás potěšil velký zájem místních občanů přijít se pobavit. Chtěli bychom
ještě jednou poděkovat všem sponzorům,
kteří svými dary přispěli do půlnoční tomboly.
První letošní únorový sraz dětí z SDH
jsme si zpestřili výletem do aquaparku
v Hranicích na Moravě, kam se každý rok
rádi vracíme.
Poslední únorovou sobotu proběhlo vodění medvěda. Letos se nám omladila kapela,
hrál pan Michal Bobák se svými žáky ze Základní umělecké školy z Přerova. Po celou
dobu jsme žasli nad výdrží mladých hudebníků, kteří svým hudebním nástrojům nedali
vydechnout.
V pátek 17. března proběhlo v Horní Moštěnici školení rozhodčích mládeže, kterého
se zúčastnili Tomáš a Pavlína Procházkovi.
V dubnu se v Horní Moštěnici konal kurz motorových pil, První část, která se dělila
na sobotní teoretickou část – jak správně zacházet s motorovou pilou a nedělní praktickou část, absolvovali Honza Kadera, Radek Divila a Petr Uhlíř. Druhé části školení se
zúčastnili: Tomáš Procházka st., Tomáš Procházka ml. a Radek Filipík. Všichni zúčastněni zvládli školení úspěšně.
Další naší dubnovou akcí byl sběr starého železa.
První závody mladých hasičů se konali v Henčlově. Na Jarní závody jsme jeli
se třemi hlídkami. Děti musely zvládnout štafetu požárních dvojic a štafetu 4x60 m.
První družstvo - Vilda Novák, Rózka Šišková, Míša Masná, Zuzana Daňková, Mates
Bezslezina - se umístilo na 10. místě z 15 kolektivů. Na 11. místě skončilo družstvo:
Luděk Daněk, Maruška Chodníčková, Bořek a Mates Nevřalovi. Starší žáci: Martin
Uhlíř, Kačka a Kája Bolfová, Vojta Bezslezina, Honza Juřica a Bob Šiška skončili
na 5. místě ze 7 kolektivů.		
Muži se v Říkovicích zúčastnili Okrskového kola mužů. Po štafetě 100m s překážkami naši muži brali 3. místo. Nejrychlejší
časy: Honza Kadera 26,04 s, Tomáš Procházka ml. 27,31 s, Jakub Bolf 30,37 s. Po
požárním útoku s časem 46,55 s jsme obsadili celkové 4. místo. Okrskové kolo vyhrálo SDH Dobrčice.
II. okresní kolo mladých hasičů bylo v sobotu 27. května v Hranicích na Moravě, kde

probíhaly štafety (štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60m, štafeta CTIF, požární
útok CTIF). Do Hranic jsme přijeli už v pátek odpoledne. Po rozložení stanů jsme šli
na bazén a k večeru jsme ještě trénovali štafety, které nemáme možnost natrénovat doma.
V sobotu v 8:00 proběhl nástup družstev,
porada vedoucích a následné zahájení soutěže. Jak se říká „nejdřív práce a pak zábava“, po náročném dnu stráveném na hřišti
jsme si dopřáli relax na bazéně. V neděli
jsme se přemístili do Soběchleb, kde závody pokračovaly požárním útokem. Mladší
žáci: Verča Uhlířová, Míša Masná, Rózka Šišková, Vilda Novák, Zuzka a Luďa Daňkovi, Mates Bezslezina, Mates a Bořa Nevřalovi, Maruška Chodníčková se umístili na
19. místě. Starší žáci: Martin Uhlíř, Bob Šiška, Kačka a Kája Bolfovy, Míša Pitnerová,
Vojta Bezslezina, Honzik Juřica a Terka Kocourková skončili na 14. místě.

SC STARÁ VES
Nástup do jarní části byl velmi ostrý. 26. března jsme odehráli zápas proti pozdějšímu
vítězi okresního přeboru Radslavicím a prohra 4:1 byla tak trochu očekávána (branka
M. Mádr).
Aby naše sebevědomí ještě kleslo, na naši domácí půdu přijely Opatovice B a přejely
nás se vším všudy. Prohra 0:5, ale nebylo naše nejhorší jarní skóre.
Další zápas v Lipníku znamenal třetí prohru v řadě a strašlivý výsledek 8:1 (gól
M. Michálek).
Po třech prohrách se hráčům na hřiště ani moc nechtělo, ale vydřená výhra nad Býškovicemi 1:0 (gól M.Bojko) znamenala první jarní výhru.
V Pavlovicích kluci bojovali, ale na zápas nás přijelo přesně 11, což se podepsalo
na výsledku - remíza 0:0.
V zápase s Čekyní se naplno projevila naše střelecká neschopnost, kdy hráči zkazí
tolik vyložených šancí, že
se tomu ani nedá věřit. Střelami na branku jsme byli, jak už
v mnoha zápasech, suverénně
úspěšnější, ale fotbalové štěstí,
které je potřebné k výhře, stálo
na straně hostů, což pro nás znamenalo prohru 0:1.
Do Prosenic jsme jeli s velkou
touhou vyhrát, ale branka v 77.
minutě znamenala prohru 1:0.
Když přijely Domaželice a my

v 43. minutě odcházeli do šatny s výsledkem 2:5, troufám si říct, že nikdo z diváků
i hráčů nevěřil, že bychom urvali alespoň bod… Když v 92. minutě vyrovnal Kamil
Dvořák na 5:5, většina z nás slavila, jako bychom vyhráli. Zápas zachránili 3 střelami
M. Michálek a 2 góly K. Dvořák.
V Lobodicích nám to nikdy moc nešlo, celý zápas jsme dotahovali brankami alespoň
k remíze, svoje střelecké umění potvrdil dvěma brankami M. Michálek, ale odpísknutá
penalta ze 75. minuty znamenala prohru 3:2.
Druhá remíza nás čekala proti Bělotínu „B“, stejně jako K. Dvořák a J. Petráš
se dvakrát trefil i soupeř.
Hrát zápas ráno v 10:00 vymyslel asi blázen, i naši skalní fanoušci, kteří nám jezdí
fandit na kolech, museli vyjet velmi brzy, ale nám ranní čas tentokrát sedl, dva góly
M. Michálka, jeden D. Novotníčka, ale především dvě zvládnuté penalty M. Kováře
znamenaly výhru 0:3.
Poslední zápas na domácí půdě jsme odehráli proti Měrovicím. Soupeř přijel sice
pouze s deseti hráči, ale pěkně nás potrápil. A brankou do vlastní branky nám pomohl
k hubené výhře 3:2 (góly M. Bojko, M. Michálek).
Na poslední zápas sezóny jsme odjeli do Hustopečí. Klub je v tabulce na 3. místě,
takže jsme věděli, že zápas nebude lehký. Po nečekaně vyrovnaném zápase nás nemrzela jen prohra 1:0, ale i další problém do začátku nové sezóny. Už teď víme, že nám
na začátku nové sezóny bude chybět J. Kovář, který si ze zápasu odnesl červenou kartu,
J. Domanský, kterému hráč soupeře zlomil nohu a J. Jemelka, který se rozhodl ukončit
svoji fotbalovou kariéru.
Celou jarní část jsme bojovali na konci tabulky, několikrát jsme byli na příčkách,
které znamenaly jasný sestup. S touto skutečnosti jsme se smiřovali…Pár dobrých
výsledků znamenalo, že se tak nestalo.
My si ale zahráváme s myšlenkou, že (přestože jsme nesestoupili „zásluhou“ našich
výsledků) se v nové sezóně přihlásíme pouze do soutěže nikoliv do okresního přeboru.
Naše herní výsledky odráží stav klubu – hra je postavena na hráčích, kteří nemládnou.
Více než polovinu týmu tvoří hráči nad 30 let. Okresní přebor je přece jenom kvalitnější soutěž, ve které se velmi odráží, jak hráči trénují, jak sami pracují na přípravě
k zápasu. Všechny kluby (stejně jako my) shání hráče, což je úkol téměř nadlidský.
Dalším naším handicapem je skutečnost, že nemáme vlastní dorost, ze kterého by přicházeli hráči…
A protože všichni hráči hrají proto, že mají fotbal prostě rádi, ale z mnoha důvodů ho
nemůžou hrát na vyšší úrovni, soutěž by pro ně znamenala hrát proti podobným soupeřům, což by možná znamenalo hrát třeba na špici tabulky…
Chtěli bychom poděkovat všem divákům, kteří, přestože se nám opravdu nedařilo,
každou druhou sobotu vyšlapali staroveský kopec a našli si čas, aby nás podpořili. Někteří na nás dokonce jezdili i na zápasy venku a sledovali naše herní utrpení. Opravdu
děkujeme za věrnost…
A už nyní Vás srdečně zveme na zápas nové sezóny 12. srpna 2017, který bude součástí tradičních staroveských hodových oslav - tentokrát v režii fotbalistů… jestli bude
pod hlavičkou přeboru, nebo soutěže uvidíme…
							
G.Heryanová

Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU STARÁ VES
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností myslivců v první polovině roku 2017.
První měsíce roku jsou pro myslivce především ve znamení intenzívní péče o zvěř
– přikrmování zvěře v době nouze. Přestože letošní zima byla mírná, s výjimkou druhé
poloviny ledna a února, zvěř ke krmítkům chodila a krmivo brala. Přikrmovali jsme od
1. října do 30. dubna jedenkrát týdně (v sobotu), v lednu a únoru dvakrát týdně (ve středu
a 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 a případně drobné opravy – 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.
Provedli jsme sčítání zvěře za účelem plánování lovu zvěře v letošním roce.
V únoru jsme uspořádali tradiční Myslivecký ples. Konal se v kulturním domě v Přestavlkách. K tanci a poslechu hrála skupina Rocky. Připravili jsme bohatou tombolu
zvěřinovou (divočák, srna, srnče,
15 zajíců, 20 bažantů a 16 kačen)
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 2018.
V březnu jsme bilancovali svou
činnost v roce 2016 a plánovali činnost na rok letošní. Několik čísel
ze zpráv funkcionářů: spolek má 26
členů, 2 hosty a 1 adepta. Členové
odpracovali 2.683 brigádnických
hodin, při přikrmování zvěře odpracovali dalších 500 brigádnických hodin. Spotřebovali jsme následující krmiva: 8 q podzimní
granulované směsi pro spárkatou
zvěř, 30 q ječmene, 5 q pšenice,
10 q palic kukuřice, 65 q krm-

né řepy, 5 q jablek, 20 q cukrové
řepy, 25 q vojtěškového sena a 150
kg soli, v celkové hodnotě 35 tis.
Kč. Uspořádali jsme 2 vycházky
a 2 hony na drobnou zvěř a na nich
ulovili 95 ks zajíců a 7 bažantích
kohoutů. Individuálně bylo uloveno 47 kusů srnčí zvěře, 15 kusů
daňčí zvěře a 4 divočáci. Členové
spolku chovají lovecky upotřebitelné psy - 11 ohařů a 5 norníků.
Dubnem začíná nový myslivecký
rok. Jeho skutečným začátkem v rámci okresu je pořádání okresní chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře ulovené v roce 2016 (jsou zde vystaveny trofeje zvěře z 68
honiteb okresu Přerov) spojené s jarním svodem psů (bylo předvedeno 68 psů loveckých
plemen). Letos se konala na zámku v Hustopečích nad Bečvou. Zde se po dlouhé zimě
setkávají myslivci, aby s kamarády podebatovali o časech minulých a plánovali do budoucna.
V dubnu a květnu jsme se věnovali opravám a stavbě mysliveckého loveckého zařízení.
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. Pícniny 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! Pozn. Termín seče pícnin
je povinen zemědělec dle zákona nahlásit uživateli honitby 2 dny předem.
Přestože je zima ještě daleko, začali jsme již s přípravou krmiva. V současné době
sušíme vojtěškové seno.
Zajímavostí je, že ke konci června máme „loveny již 4 divočáky“. První byl sražen
osobním autem před přejezdem přes dálnici, zbylé 3 divočáky ulovil člen Roman Slaměník 22. května na večerní čekané. Přišli mu za světla divočáci. Během necelé minuty
se mu podařilo 3 ranami ulovit 3 lončáky. Blahopřejeme. Pro občany upozorňuji, že tato
skutečnost je ojedinělá a těžko se ještě někdy bude opakovat.
Úkoly, které nás v nejbližší době čekají: zajištění dostatečného množství krmiv
na zimu, uspořádání Velkého mysliveckého dne pro děti i dospělé 15. července tentokrát
v Dobrčicích viz. Pozvánka, družstvo našeho spolku se zúčastní 22. července soutěže
Mikroregionu Moštěnka v brokové střelbě na střelnice v Domaželicích a někteří naši
členové budou se svými mladými psy skládat zkoušku lovecké upotřebitelnosti.
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 Velkém mysliveckém dnu pro děti i dospělé) v přírodě, mnoho krásných zážitků s jejími obyvateli.
Za myslivce Ing. Stanislav Hejník, člen výboru
Daniela Palíková, foto

KLUB DŮCHODCŮ
„Přátelství nás sbližují, vzpomínky omlazují.“
Tento citát jsem si přivezla ze Slovenska ze setkání
důchodců. Myslím si, že ho můžeme užívat i u nás,
mezi členy našeho Klubu důchodců.
Při setkáních panuje vždy dobrá nálada. Tak tomu
bylo i při výroční schůzi v pátek 24. března 2017.
Sešli jsme se v hospůdce „U Popelky“, projednali
potřebné dokumenty /zprávy o činnosti a financích/,
prodebatovali plány pro rok 2017. Opět nás čekala
bohatá a zajímavá tombola, při které všichni čekají
s napětím na svoji výhru. Opět bylo štěstí příznivé
jenom k některým a odnášeli si více cen, jiní odcházeli bez věcné odměny. Všichni však byli bohatší
o pěkné chvilky březnového odpoledne.
V pátek 28. dubna jsme se vypravili do Kroměříže
na výstaviště Floria. V pavilonu A byly z jarních květin vytvořeny „sochy“ lidských ctností a neřestí. Z bohaté nabídky rostlin i zahradnického nářadí si mnozí
nakoupili přírůstky pro své zahrádky, někteří si zazpívali s kapelou Hulíňané. Počasí nám nepřálo, bylo
chladno, chvílemi pršelo. Snad to bude příště lepší.
Ve středu 21. června jsme vyjeli na svatý Hostýn,
někteří se zúčastnili pobožnosti v bazilice, jiní si vyšlápli na rozhlednu, prošli si za krásného počasí křížovou cestu kolem Jurkovičových zastavení. Po obědě
nás čekal zámek v Bystřici pod Hostýnem. Zámek byl
postaven ve druhé polovině 16. století a do předzámčí byla zabudována starší tvrz. Později zámek často
měnil majitele, několikrát vyhořel a byl častokrát
přestavován. Po r. 1945 byl využíván jako vojenský
sklad léků. Dnes je majetkem města, v části zámku
je Městské muzeum. Nejdříve jsme prošli expozici
napoleonských vojáků. Po bitvě tří císařů u Slavkova,
byl v Bystřici jeden z lazaretů. Prohlídka pokračovala
v expozici keramiky. Keramika je z 18. a 19. století
z manufaktur v Bystřici pod Hostýnem, Rajnochovicích, Hranicích, Vranově, Olomučanech i z dalších
míst Čech, Moravy a Slovenska.
V 1. poschodí je reprezentační sál, výstavní sály, expozice ohýbaného nábytku značek Gebrüder Thonet,
Thonet-Mundus a TON. Ta všechny zaujala - před-

stavuje přehled o výrobě ohýbaného
nábytku od 2. poloviny 19. století až
do současnosti. Jde o výběr nejzajímavějších kusů nábytku ze sbírek firmy
TON, a. s. K vidění jsou židle zhotovené ještě v rodišti Michaela Thoneta,
německém Boppardu, intarzovaný stůl
z Thonetova prvního působiště Vídně
i nábytek vyrobený v pozdějším hlavním sídle firmy Bystřici pod Hostýnem.
Po celou dobu našeho výletu nám
přálo počasí, bylo pěkně slunečno.
Tak co, přidáte se k nám na příští výlet?

Za Klub důchodců
Ing. Jaroslava Odstrčilová

Z historie obce
Před časem jsem do Zpravodaje obce psala článek o historii budovy, v níž sídlí kromě
obecního úřadu také prodejna Jednoty, poštovní středisko, kadeřnictví. Do konce 19.
století zde bývala i obecní šatlava. Zajímalo mě, za jaké přečiny se tu viníci zavírali
a kdo je k trestu odsoudil. Na pořádek v obci dohlížel starosta a radní, obecný hlásný,
obecní hajný, c. k. četnictvo z Přerova.
Ze starých dokumentů jsem vybrala několik případů. Jména viníků neuvedu. Jako
„trestní komise“ čili soud – jsou uváděni starosta, dva radní, také svědek, který viníka
přistihl při činu.
Z roku 1881 jsem vybrala:
Byl hajným přistihnutý, když právě nesl kus hrabového dřeva ukradeného v lese
Březí. Byl odsouzen k náhradě škody 2 zl. a k pokutě také 2 zl. V pádě nemožnosti
placení k vězení jednoho dne a škodu oddělati.
Byla přistihnuta při páchání polní škody trháním trávy v prosu a jetelině. Byla odsouzena k pokutě 2 zl. do chudé kase anebo v případě nemožnosti placení k 12 hodinám
vězení
Rok 1882:
Byly přichyceny (5 žen) při sbírání trávy v cizím zboží, což veřejně bubnem zapovězeno. Jedna každá dá pokutu po 1 zl. a sice polovici ve prospěch chudých a polovici
pro hajného
Rok 1884:
Hospodský (č. 54) měl svou hospodu dne 13/12 1883 až do ¼ 12 hodiny otevřenu
a seděli tam domácí hosté hulákající. Odsuzuje se k pokutě 5 zl. ve prospěch zdejší
chudé schránky.
Také v hospodě (č. 75) – opakovaně kolem půlnoci byli hosté.
Podobné přečiny a tresty se opakují několikrát
Rok 1896:
Pololáník … - urážka bezpečnosti, cti; urážka stala se v dolním, tak i v obecním hostinci a mnoha svědky dokázáno. Čin stal se 7. června 1896. Uznal vinu, podotýká,
že byl podnapilý. Na prosbu pachatele upuštěno od soudního stíhání. Veřejně odsouzen k zaplacení 2 zl. matici školské, 2 zl. chudým žákům školním a 1 zl. pro zdejší
chudý. Pokuta odvedena na patřičné místa 29. června 1896.
Od roku 1882 už se mezi tresty vězení neobjevuje.
Ještě jsem vybrala několik přečinů, které se opakují: výtržnosti v hospodě, krádeže v lese – dřevo, tráva, hrabanka, krádeže na poli – tráva, řepné skrajky, řepné listí,
zemáky, obilí; pasení krav v lucerce singulárních usedlých; pouštění husí na veřejnost
a do polí; zdržování chasníků v domácnosti po dobu služby Boží; prodej kořalky proti
úřednímu předpisu; neobrání housenek na trnkách na sadě.
Po jednání byly vysloveny tresty – náhrada škody a pokuty: ve prospěch místních
chudých, místního hajného, školního žactva.
A tak si říkám. Všechna obvinění a přestupky byly proti dnešním „případům“ oprav-

du jen drobné. Byly rychle vyšetřeny, viníci vyslechnuti a po přiznání potrestáni. Trest
většinou přijali. Až na malé výjimky – viník nechal věc okresnímu soudu. To bylo jistě
dražší.
Ing. Jaroslava Odstrčilová

FARNOST STARÁ VES
Vážení spoluobčané, jak jistě
víte a máte možnost spatřit, zase
pokračuje oprava našeho kostela.
Chceme vás informovat o průběhu
prací v letošním roce.
Již čtvrtým rokem probíhá oprava střechy členitého povrchu nad
oltářem. V letošním roce chceme
dokončit tuto plochu a v příštím
roce pokračovat jednoduchou částí střechy.
Jen několik informací k současné etapě opravy. Se stavbou lešení
bylo započato 9. května a montáž byla ukončena 16. května. Tesařské práce byly
započaty 18. května a pokračuje se ve výměně poškozených krovů. Tato rozsáhlá oprava si vyžádá finanční výdaje, které budou hrazeny z dotací: ministerstvo
kultury ČR – příslib 300.000,- Kč, Olomoucký kraj – 300.000,- Kč, Arcibiskupství
Olomouc poskytlo 100.000,- Kč, Obec Stará Ves poskytla 100.000,- Kč.
V rozsahu uvedených financí budou provedeny letošní opravy, které budete jistě
sledovat.
Děkujeme paní starostce a celému zastupitelstvu obce za dobrou spolupráci
při opravách našeho kostela.
Ing. Vladimír Darebníček

Mikroregionální slavnosti
V sobotu 24. 6. 2017 se uskutečnilo setkání obcí MR Moštěnka. Touto cestou děkuji družstvu ze Staré Vsi ve složení: Radek Filipík, Radek Němec, Milan Chodníček,
Halina Chodníčková, Markéta Pisková, Vladimír Procházka a Jaroslav Čada za reprezentaci obce a projeveného sportovního ducha a občanům obce Stará Ves, kteří náš
přišli povzbuzovat, za jejich podporu.
Jiřina Mádrová
starostka obce

HYMNA STAROVESKÝCH FOTBALISTŮ
Máte rádi fotbal? Sledujete ho rádi? A co zápasy na hřišti na Kopcách? Já osobně fotbal
moc nemusím, přesto se občas zajdu podívat. Před utkáním hraje hudba, a když jsem se zaposlouchala, zazněla slova: „Stará Ves na Kopcách trávník zelený má…“ To mne zaujalo,
začala jsem pátrat po celém textu a jeho autorech. Od organizátorů jsem dostala nahrávku
a začalo přepisování textu. Pak jsem jednou potkala pana Jaroslava Šišku, staršího, který
na fotbal chodívá. Zmínila jsem se, že píšu text a některá slova nemohu rozeznat. A víte,
co jsem se dověděla? Že autorem textu i hudby je právě on, Jaroslav Šiška. Přinesl mi text
i s notami. Skladbu pro dechovku upravil Otakar Šiška, nahrála ji Moravská Veselka.
Text vám předkládám. Přijďte si píseň poslechnout na Kopce a povzbudit hráče SC
Stará Ves při jejich utkání v okresním přeboru.

V naší malé vesnici jen někteří mladíci žijí pro kopanou,
málo znají hospodu, mají rádi přírodu, v práci své zastanou,
děvčata za nimi pálí, na hřišti to s míčem válí, dvakrát týdně trénují a
fotbal tak milují, že v sobotu na hřišti srdce nechají.
Do toho, do toho, do toho!!!
Stará Ves na Kopcách trávník zelený má,
po něm se prohání parta fotbalová.
Soupeři z nich respekt mají,
a když nám gól někdy dají, zlé časy jim nastanou,
nejmíň dva pak dostanou.
Gól, gól, gól a zase gól, rozhodčí to bral,
tři uviděl přímo v síti, čtvrtý neuznal.
Gól, gól, gól a znovu gól, není náhoda,
tak zahraje dobrá parta, když je pohoda.
V klubu máme trenéra, prezidenta, maséra,
všichni se starají, aby hráčů jedenáct
bylo vždycky v šatně včas, koupit se nedají.
Fandové při mužstvu stáli, když nejnižší soutěž hráli,
pak v okresním přeboru chtěli znova nahoru,
teď už v krajské kopané mají podporu.
Do toho, do toho, do toho!!!
Stará Ves na ligu stále ještě nemá,
Nebudem však házet flintu do ječmena.
Naši hoši dobře hrají, ze soupeřů strach nemají.
Půjdem všichni na kopce, víme dobře, co to chce.
Gól, gól, gól, no přece gól, už to začíná,
tři body nám dnes nespadnou jen tak do klína.
Gól, gól, gól a ještě gól.
Naši vyhrají, na tribuně dvanáctého hráče vždy mají.
Stará Ves do toho, Stará Ves do toho, Stará Ves do toho! GÓL!
Ing. Jaroslava Odstrčilová

chození s májkou
O Květné neděli před velikonocemi procházejí děvčata
s nazdobenými májkami obcí,
u každého domu se zastaví,
zazpívají a za odměnu dostanou
drobnou sladkost. Také ve Staré
Vsi se udržuje tradice chození s májkou. I v letošním roce
za krásného počasí skupinka
děvčat zvyk dodržela.
Ing. Jaroslava Odstrčilová

Obecní pálenice Stará Ves
Oznamujeme pěstitelům, že přijímáme přihlášky na pálení.
Přihlášky lze získat přímo v pálenici od pátku 4. 8. 2017 a poté
každý pátek v době od 16.00 do 18.00, na obecním úřadě nebo
na www.obecstaraves.cz
Vyplněné přihlášky je možné podat vložením do schránky na vratech pálenice Stará Ves č. p. 54 nebo vložením do schránky obecního úřadu Stará Ves č. p. 75. Poté budete tel. kontaktování a dohodneme s Vámi termín pálení nebo od pátku 31. 7. 2017 bude každý
pátek v době od 16.00 do 18.00 hod. přítomen v pálenici zaměstnanec, který přihlášku osobně převezme a zájemce si může termín
pálení dojednat přímo na místě.
Tel. pálenice: 581 222 069 - v době pálení
Tel.: 601 501 220
V případě dotazů se můžete obrátit na obecní úřad
na tel: 581 222 014.

Pálenice nabízí
• tradiční osvědčenou technologii dvojité destilace;
• vakuové přečerpávání kvasů z přepravních nádob;
• dlouholetou tradici pálenice i obsluhujícího personálu,
které garantují kvalitu vypáleného destilátu.

