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Oslava 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Staré Vsi

,
ráda bych Vás touto cestou pozdravila a představila
Vám letní číslo obecního zpravodaje, který počínaje
tímto číslem bude opět vycházet v pravidelných
intervalech 2 x ročně.
Přinášíme v něm - tak jako v minulosti - přehled
informací o projednávaných záležitostech a usneseních
zastupitelstva obce a též přehled o činnosti spolků a
organizací působících na území naší obce. Rádi zveřejníme také Vaše postřehy a připomínky k tomu, jak
zlepšit životní prostředí v obci a jaká opatření k tomu
přijmout.

Krátce bych vás chtěla informovat o několika akcích,
které chceme zrealizovat v nejbližší době.
Obec Stará Ves podala začátkem roku dvě žádosti o dotace. První byla podána do Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje na rok 2019, dotačního titulu
Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, na
akci „Předláždění a výšková úprava školního dvora ZŠ a
MŠ Stará Ves“. Naší žádosti bylo vyhověno a byla
přislíbena dotace ve výši 500 000,--Kč.
pokračování na str. 2
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V měsíci červnu proběhl výběr dodavatele a následně
zastupitelstvo schválilo dodavatelství firmě SISKO spol.
s. r. o. Práce na předláždění dvora již byly zahájeny.
Druhá žádost o dotaci byla podána Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR do dotačního titulu Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov, a to na akci „Výměna
střešní krytiny včetně zateplení půdního prostoru ZŠ a
MŠ Stará Ves“ dle dokumentace, kterou na základě
provedené prohlídky a posouzení stavu prostor
zpracovala Ing. Zdeňka Tillerová. V rámci tohoto
dotačního programu bylo podáno celkem 724 žádostí,
které prošly hodnocením, a v polovině června ministerstvo zveřejnilo, že k podpoře jich bylo vybráno
pouze 76. Naše žádost bohužel vybrána nebyla, a proto
bude provedena pouze výměna střešní krytiny včetně
souvisejících prací a neuskuteční se plánované zateplení
půdy, které by si vyžádalo další finanční náklady.
Během měsíce července bude proveden výběr
dodavatele a zahájení prací se předpokládá koncem
srpna.
Další finančně náročnou akcí plánovanou na letošní rok
je „Oprava chodníků v obci Stará Ves“. Stavba je
rozdělena na dvě větve. Větev 1 je lokalita od staré
autobusové zastávky směrem k bývalému družstvu a
větev 2 je lokalita od domu č. p. 172 po č. p. 188.
V červnu nabylo právní moci stavební povolení a
v nejbližších dnech bude zahájen výběr dodavatele na
tuto akci. Předpokládaný termín realizace je stanoven
na podzim letošního roku. Největší problémy při
vyřízení stavebního povolení nám činilo jednání
s CETIN, která původně požadovala přeložku svého komunikačního vedení.
Mimo tyto asi nejvíce finančně nákladné akce jsou
prováděny opravy např. v pálenici, kde došlo k výměně
přepalovacího kotle, k celkové opravě technické
místnosti a části vnitřních rozvodů kanalizace. Probíhá
oprava komína a oprava štítové zdi, před zahájením
sezóny nás čeká ještě oprava elektroinstalace.
Připravuje se projektová dokumentace na akci
„Sportovně kulturní zázemí Stará Ves“. Na tuto akci je
již zpracována dokumentace na demolici stávajícího
objektu, ke které Magistrát města Přerova vydal
souhlasné koordinované stanovisko. Provozovatel
distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s., vyjádřila
nesouhlasné stanovisko k demolici objektu šaten a pro
získání souhlasu bylo nutno navrhnout přeložku
stávajícího nadzemního vedení nízkého napětí. Po
projednání s projektantem Ing. Stojanem byl návrh přeložky zaslán provozovateli distribuční soustavy a po
vzájemném odsouhlasení byla podepsána smlouva o
smlouvě budoucí na její přeložky. Na zpracování
projektové dokumentace se nadále pracuje.
Další zpracovávanou dokumentací je dokumentace na
akci „Založení krajinných prvků v k. ú. Stará Ves
u Přerova“. Jedná se o realizaci opatření navržených
v rámci pozemkových úprav, konkrétně o založení
krajinných prvků (lokálních biocenter). Na základě
objednávky firma Atregia Brno prověří možnosti
realizace, následně zpracuje projektovou dokumentaci a
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případně zajistí zpracování žádosti o dotaci do
Operačního programu životního prostředí, který na
podzim letošního roku připravuje vyhlásit výzvu na
podávání žádostí o dotace.
Pro letošní rok jsou dále plánovány další opravy
obecního majetku jako např. nátěr střechy budovy
obecního úřadu v části, kde se nachází obchod, pošta,
kadeřnictví a sklad obce nebo oprava tanečního parketu
v areálu u staroveského hřiště.
K nejnáročnějším pracím zaměstnance obecního úřadu
patří péče o zeleň a veřejná prostranství. Touto cestou
bych ráda poděkovala těm, kteří přikládáte svou ruku
k dílu a jste nám v této práci nápomocni.
V letošním roce proběhla v našem lese nápravná opatření po těžbě smrkových porostů, zničených kůrovcem.
Bylo vysazeno 20 000 ks sazenic listnatých stromů a já
děkuji všem občanům, kteří se dobrovolně zúčastnili
sázení a také všem našim spolkům, zejména
Mysliveckému spolku Stará Ves, bez jejichž pomoci
bychom se neobešli při přípravě oplocenek.
Závěrem mého příspěvku Vám přeji krásné léto a
dětem příjemné prožití prázdnin plných slunečných
dní, pohody, odpočinku a nezapomenutelných zážitků.
Jiřina Mádrová
starostka

Informace pro občany

Obnovená informační tabule na Holém kopci
foto J. Šiška ml.

–3–

ZPRAVODAJ OBCE STARÁ VES 1/2019

Z jednání zastupitelstva obce Stará Ves
USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STARÁ VES
KONANÉHO DNE 31. 10. 2018
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
složení slibu devíti členů Zastupitelstva obce Stará Ves podle § 69 odst.
2 zákona o obcích,
-schválilo ověřovateli zápisu p.
Jarmilu Lojdovou a p. Moniku
Dvořákovou a zapisovatelem Ing.
Alenu Raimrovou,
-schválilo program ustavujícího
zasedání,
-schválilo pro volební období
2018-2022 zvolení dvou
místostarostů.
Zastupitelstvo obce v souladu s §
84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
-schválilo, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Funkce
místostarostů bude i nadále
vykonávána jako neuvolněná,
-schválilo veřejný způsob volby
starosty a místostarostů postupem
uvedeným předsedajícím,
-schválilo starostkou obce p. Jiřinu
Mádrovou,
-schválilo místostarostou obce pro
provozně technické záležitosti
p. Michala Darebníčka,
-schválilo místostarostou obce pro
zastupování starosty v jeho
nepřítomnosti Mgr. Jaroslava Šišku,
-zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou
tříčlenné,
-schválilo předsedou finančního
výboru p. Moniku Dvořákovou,
-schválilo předsedou kontrolního
výboru Ing. Alenu Raimrovou,
-schválilo členem finančního
výboru p. Jarmilu Lojdovou a
p. Milana Chodníčka,
-schválilo členem kontrolního
výboru p. Radka Filipíka a p. Zitu
Darebníčkovou.
Zastupitelstvo obce Stará Ves
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích schválilo
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce

takto:
Předseda výboru 1 500,-Kč
měsíčně
Člen výboru 1 400,-Kč měsíčně
Člen zastupitelstva bez dalších
funkcí 500,-Kč měsíčně
Místostarosta 5 000,-Kč měsíčně.
Zastupitelstvo obce Stará Ves
schválilo v souladu s § 72 odst. 2 a
§ 84 odst. 2 písm n) zákona o obcích,
že se odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
budou poskytovat ode dne
1. 11. 2018 a v případě nastoupení
náhradníka na uvolněný mandát ode
dne složení slibu.
Zastupitelstvo obce Stará Ves
v souladu s § 74 odst. 3 zákona a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za
niž podle rozhodnutí zastupitelstva
náleží nejvyšší odměna.
Zastupitelstvo obce Stará Ves
schválilo pokračování pravomoci
starosty obce schvalovat rozpočtová
opatření bez omezení s tím, že na
nejbližším zasedání zastupitelstvo
seznámí s provedenými rozpočtovými opatřeními a
zastupitelstvo vezme tuto skutečnost
na vědomí.

vodovodů a kanalizací majetku obce
Stará Ves na období 2018-2027 a
Vnitřní předpis č. 1/2018 vydaný
Zastupitelstvem obce Stará Ves o
používání fondu obnovy vodovodů
a kanalizace,
-schválilo odhadní cenu studánky
ve výši 253820,- Kč dle předloženého odborného odhadu a
zařazení studánky v této odhadní
ceně do majetku Obce Stará Ves,
-vzalo na vědomí podání žádosti o
prodloužení Dohody o vytvoření
pracovního místa v rámci VPP mezi
Obcí Stará Ves a Úřadem práce ČR,
-vzalo na vědomí zrušení telefonního automatu před obecním
úřadem.

USNESENÍ Č. 3 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
STARÁ VES KONANÉHO DNE
18. 12. 2018

Zastupitelstvo obce Stará Ves schválilo ověřovateli zápisu p. Jarmilu
Lojdovou a p. Moniku Dvořákovou
a zapisovatelem Ing. Alenu Raimrovou,
-schválilo program zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves konaného
dne 18. 12. 2018.
Projednalo a schválilo složení dvou
inventarizačních komisí, které
provedou inventarizaci majetku dle
USNESENÍ Č. 2 ZE ZASEDÁNÍ plánu inventur v termínu 2. 1. 2019
- 25. 1. 2019. Komise provedou inZASTUPITELSTVA OBCE
STARÁ VES KONANÉHO DNE ventarizaci dle plánu inventur na
rok 2018. Podklady pro provedení
21. 11. 2018
inventarizace předá předsedům koZastupitelstvo obce Stará Ves schvá- misí účetní obce p. Hana Železná.
Termín provedení inventarizace je
lilo ověřovateli zápisu p. Jarmilu
Lojdovou a p. Moniku Dvořákovou 2. 1. 2019 -25. 1. 2019.
Zastupitelstvo obce Stará Ves
a zapisovatelem Ing. Alenu Raimroschválilo
stočné na rok 2019 ve výši
vou,
27,Kč/m3
včetně DPH,
-schválilo program zasedání Zas-schválilo Rozpočet obce Stará Ves
tupitelstva obce Stará Ves konaného
na
rok 2019, v rámci rozpočtu
dne 21. 11. 2018,
schválilo
poskytnutí neinvestičního
-pověřuje pro případ nemožnosti
příspěvku
na provoz Základní školy
starostky obce účastnit se jednání
Valné hromady DSO Přestavlcký les a mateřské školy Stará Ves,
příspěvkové organizace, okres Přezastupováním místostarostu obce
rov, IČ:7502651, ve výši
Mgr. Jaroslava Šišku,
-schválilo Plán financování obnovy 480 000,-Kč,
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Z jednání zastupitelstva obce Stará Ves
-schválilo rozpočtový výhled na
období 2019-2021,
-vzalo na vědomí provedení kontroly finančního výboru konané dne
11. 12. 2018,
-vzalo na vědomí provedení kontroly kontrolního výboru konané
dne 11. 12. 2018,
-vzalo na vědomí provedení kontroly hospodaření obce Stará Ves,
provedené dne 3. 12. 2018
nahrazující interní audit dle zákona
č. 320/2001 Sb. v platném znění a
nemá k němu připomínky,
-schválilo: prodej pozemků p. č.
96/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o
výměře 54 m2, pozemku p. č. 96/2
– zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 1 m2, za dohodnutou kupní
cenu ve výši 1 100,- Kč, prodej části
pozemku p. č. 119/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace označený jako díl „c“, o výměře 27 m2, za
dohodnutou kupní cenu 540,-Kč,
vše v katastrálním území Stará Ves u
Přerova, koupi pozemku p. č. 116/3ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
118 m2, v k. ú. Stará Ves u Přerova,
za dohodnutou kupní cenu 1 180,Kč a koupi pozemku p. č. 115- ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 33
m2 v k. ú. Stará Ves u Přerova, za
dohodnutou kupní cenu 330,-Kč dle
kupní smlouvy, kterou uzavírají
Obec Stará Ves, Stará Ves 75, 750 02
Přerov, IČ:00636584 a xxxxxxxx,
nar. xx. x. xxxx, xxxxxxxx, nar. xx. x.
xxxx, oba bytem Stará Ves xxx,
xxxxxxxxxx ,nar. xx.xx.xxxx, bytem
Stará Ves xx, viz. podkladový materiál -návrh kupní smlouvy,
-vzalo na vědomí zvýšení cen za
sběr, svoz a odstranění směsného
komunálního odpadu,
-vzalo na vědomí informace z Valné
hromady DSO Přestavlcký les,
-vzalo na vědomí informace z Valné hromady DSO mikroregionu
Moštěnka.

USNESENÍ Č. 4 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
STARÁ VES KONANÉHO
DNE 6. 2. 2019

Zastupitelstvo obce Stará Ves
provedlo kontrolu plnění a zápisu
z jednání zastupitelstva ze dne 18.
12. 2018 a schválilo zapisovatelem
Ing. Alenu Raimrovou a ověřovateli
zápisu p. Moniku Dvořákovou a
p. Jarmilu Lojdovou,
- schválilo program zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves konaného
dne 6. 2. 2019,
- vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření za měsíc
prosinec 2018,
-vzalo na vědomí podání žádosti o
dotaci na akci „Předláždění a
výšková úprava školního dvora ZŠ
a MŠ Stará Ves“ do Programu
obnovy venkova Olomouckého
kraje 2019,
- schválilo podání žádosti o dotaci z
podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova MMR ČR, dotační
titul 117d82010E Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov na akci
„Výměna střešní krytiny včetně zateplení půdního prostoru ZŠ a MŠ
Stará Ves,
-schválilo poskytnutí dotace ve výši 10 000,--Kč CDD Emanuel a
ukládá starostce uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace,
-schválilo poskytnutí dotace ve výši 15 000,--Kč Mysliveckému spolku
Stará Ves a ukládá starostce uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace,
-neschválilo poskytnutí dotace ve
výši 75 000,--Kč pro Sport Club Stará Ves, z. s. a veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace,
-schválilo poskytnutí dotace ve výši 65 000,--Kč pro Sport Club Stará
Ves, z. s. a veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace a ukládá starostce
podpis smlouvy,
-schválilo poskytnutí dotace ve výši
15 000,--Kč SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Stará Ves a
ukládá starostce uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace,
- vzalo na vědomí podání žádosti o
dotaci ZO ČSV Přerov (včelaři). Bude uvažováno o poskytnutí daru na
předem určený účel,
-schválilo aktualizaci Programu

rozvoje obce Stará Ves na období
2016-2022 v předloženém znění,
-vzalo na vědomí uzavření Dohody o poskytnutí příspěvku na
mzdové náklady v rámci projektu
Cesta k zaměstnání,
-vzalo na vědomí přijetí daru od
honebního společenstva ve výši
12 000,-- Kč na nákup pivních setů,
-vzalo na vědomí jmenování
členem školské rady příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov,
příspěvková organizace, se sídlem č.
p. 49, 750 02 Stará Ves jako zástupce
zřizovatele Mgr. Jaroslava Šišku,
- vzalo na vědomí Zprávu o stavu
veřejného pořádku v teritoriu Obvodního oddělení PČR Přerov 1 za
období 1. 1. 2018-31. 12. 2018.

USNESENÍ Č. 5 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
STARÁ VES KONANÉHO DNE
6. 5. 2019
Zastupitelstvo obce Stará Ves
provedlo kontrolu plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného
dne 6. 2. 2019 a schvaluje zapisovatelem Ing. Alenu Raimrovou a
ověřovateli zápisu p. Moniku Dvořákovou a p. Jarmilu Lojdovou,
-schválilo program zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves
konaného dne 6. 5. 2019,
-vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření za měsíc leden,
únor a březen 2019,
-schválilo ukončení pachtovní
smlouvy k pozemku p. č. 286 v k. ú.
Stará Ves u Přerova, o výměře 140
m2, uzavřené mezi paní ---------- -----------, nar. ----------- a Obcí
Stará Ves, IČ: 00636584 a to dohodou k 31. 5. 2019 a ukládá
starostce obce uzavření dohody o
ukončení této pachtovní smlouvy,
-schválilo uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene uzavřené podle ust. § 1785
a § 1746 odst. 2 zákona
č.89/2012Sb., občanský zákoník
mezi Itself s.r.o, IČ: 18826016, se

-5-

ZPRAVODAJ OBCE STARÁ VES 1/2019

Z jednání zastupitelstva obce Stará Ves
sídlem Pálavské náměstí
4343/11,628 00 Brno a Obcí Stará
Ves, Stará Ves 75, 750 02,
IČ:00636584 a to k pozemku p. č.
1080 v k. ú. Stará Ves u Přerova. Zastupitelstvo Stará Ves ukládá
starostce obce podpis smlouvy o
smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene,
-projednalo a schválilo účetní závěrku zřízené příspěvkové org:
Základní škola a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov, příspěvková
organizace, IČ:75026511 za rok 2018
(viz. protokol o schválení účetní závěrky) a na základě žádosti
příspěvkové organizace zároveň
schválilo příděl hospodářského výsledku, kterým je zisk ve výši
19 316,20 Kč do rezervního fondu
příspěvkové organizace,
-schválilo poskytnutí dotace ve výši
25 000,--Kč SH ČMS- Sbor
dobrovolných hasičů Stará Ves, Stará Ves 240, 75002,IČ:65913957, na
zajištění hudební produkce u příležitosti 130. výročí založení SDH,
-schválilo poskytnutí dotace ve výši 40 000,--Kč pro Sport Club Stará
Ves, z. s. , Stará Ves 75, 750 02, IČ:
75045826, na zajištění kulturního,
společenského a sportovního
programu hodových oslav,
-vzalo na vědomí informace o průběhu zpracování projektové
dokumentace na „Sportovně kulturní zázemí Stará Ves“,
-vzalo na vědomí informace o zpracování projektové dokumentace pro
realizaci prvků PSZ, dle žádosti zaslané dne 7. 4. 2016 Státnímu
pozemkovému úřadu a informace o
možnosti zpracování projektové
dokumentace a žádosti o dotaci na
lokální biocentra dle zaslané nabídky
společnosti ATREGIA,
-vzalo na vědomí vyhodnocení žádostí podaných v rámci POV
Olomouckého kraje na rok 2019 a
zahájení příprav podkladů k provedení výběru dodavatele na akci
„Předláždění a výšková úprava
školního dvora ZŠ a MŠ Stará Ves“,
-vzalo na vědomí informace ze semináře spolku Odpady

Olomouckého kraje,
-vzalo na vědomí informace o konání 13. Sněmu MAS- Partnerství,
o.p.s. v Prusinovicích a informace o
připravovaných výzvách na rok
2019.

účelem odprodeje plynovodní
přípojky k rodinnému domu Stará
Ves 252, skutečná poloha
plynárenského zařízení včetně
rozsahu věcného břemene je
vyznačena v geometrickém plánu č.
476-137/218, který vyhotovila firma
GEOKAR s.r.o., Nádražní 514, 768
USNESENÍ Č. 6 ZE ZASEDÁNÍ 61 Bystřice pod Hostýnem a potvrdil
ZASTUPITELSTVA OBCE
dne 3. 5. 2019 Katastrální úřad pro
STARÁ VES KONANÉHO DNE Olomoucký kraj, katastrální
5. 6. 2019
pracoviště Přerov,
-schválilo dokumentaci a zahájení
Zastupitelstvo obce Stará Ves
výběrového řízení/výzva k podání
provedlo kontrolu plnění usnesení
nabídky- zadávací podmínky na akci
ze zasedání zastupitelstva konaného „Předláždění a stavební úpravy
dne 6. 5. 2019 a schvaluje
dvora ZŠ a MŠ Stará Ves“,
zapisovatelem Ing. Alenu
-schvaluje stanovení tříčlenné
Raimrovou a ověřovateli zápisu p.
hodnotící komise pro výběr
Moniku Dvořákovou a p. Jarmilu
dodavatele ve složení:
Lojdovou,
Ing. Alena Raimrová, Milan
-schválilo program zasedání
Chodníček, Radek Filipík a
Zastupitelstva obce Stará Ves
oslovení těchto dodavatelů:
konaného dne 5. 6. 2019,
BJM Přerov s.r.o., Polní 2818/7,
-vzalo na vědomí provedení
75002 Přerov I Město, IČ:25865021
rozpočtových opatření za měsíc
Sisko spol. s.r.o., Velká Dlážka
duben 2019 (č. 5/2019 a č. 6/2019), 527/6, 750 02 Přerov, IČ: 47155558
-vzalo na vědomí podání žádosti
Štěpán Habčák, Dolní 226, 751 14
manželů -------- a -------- ---------- Dřevohostice, IČ: 18451497
------------, bytem --------------, o
Jan Strnad- stavitelství s.r.o., K
prodej pozemku 302/8 – ovocný sad, Moštěnici 265/8a,750 02 Přerov –
o výměře 146 m2, v k. ú. Stará Ves u IV Újezdec, IČ: 27844579,
Přerova,
-schválilo poskytnutí dotace pro
-revokuje usnesení UZ5/4/2019 ze Myslivecký spolek Stará Ves ve výši
dne 6. 5. 2019, kterým bylo
5000,--Kč na zajištění hudební
schváleno uzavření smlouvy o
produkce v rámci „Mysliveckého
smlouvě budoucí o zřízení věcného dne“ a ukládá starostce uzavření
břemene uzavřené podle ust. § 1785 smlouvy o poskytnutí dotace,
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
-starostka podala následující inforSb., občanský zákoník mezi Itself
mace:
s.r.o, IČ: 18826016, se sídlem
-přeložka NN- Sportovně kulturní
Pálavské náměstí 4343/11,628 00
zázemí Stará Ves (hřiště šatny),
Brno a Obcí Stará Ves, Stará Ves 75,
-statické posouzení a geologicko750 02, IČ:00636584 a to k pozemku průzkumné práce k PD Sportovně
p. č. 1080 v k. ú. Stará Ves u Překulturního zázemí Stará Ves,
rova,
-objednávka zpracování
-projednalo a schválilo účetní
projektové dokumentace a žádosti o
závěrku obce Stará Ves za rok 2018 dotaci na akci Založení vybraných
(viz. protokol o schválení účetní zá- krajinných prvků v k. ú. Stará Ves u
věrky),
Přerova“ – výzva č.131/2019,
-schválilo uzavření smlouvy o
-informace o opravách
zřízení věcného břemene č. sml.
prováděných v pálenici,
9900086158_2/VB k pozemku p. č.
-informace o podání žádosti o
50 v k. ú. Stará Ves u Přerova, jehož dotaci na nákup dopravního
vlastníkem je obec Stará Ves za
automobilu JSDH Stará Ves.
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uložilo starostce uzavření smlouvy o
USNESENÍ Č. 7 ZE ZASEDÁNÍ dílo s vítězným uchazečem,
-schválilo přijetí dotace v rámci
ZASTUPITELSTVA OBCE
Programu
obnovy venkova
STARÁ VES KONANÉHO
Olomouckého
kraje 2019, dotační
DNE 26. 6. 2019
titul - Podpora budování a obnovy
infrastruktury, ve výši 500 000,--Kč,
dotace bude použita na výdaje na
Zastupitelstvo obce Stará Ves
provedlo kontrolu plnění usnesení ze akci „Předláždění a stavební úpravy
dvora ZŠ a MŠ Stará Ves“.
zasedání zastupitelstva konaného
-projednalo a schválilo uzavření
dne 5. 6. 2019 a schválilo
Smlouvy
o poskytnutí dotace
zapisovatelem p. Moniku
č.
2019/02494/OSR/DSM
uzavřené
Dvořákovou a ověřovateli zápisu
p. Jarmilu Lojdovou a Mgr. Jaroslava v souladu s § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
Šišku,
znění pozdějších právních předpisů,
-schválilo program zasedání
a se zákonem č. 250/2000 Sb., o
Zastupitelstva obce Stará Ves
rozpočtových pravidlech územních
konaného dne 26. 6. 2019,
rozpočtů, v znění pozdějších
-vzalo na vědomí provedení
právních předpisů, v rámci
rozpočtových opatření za měsíc
Programu obnovy venkova
květen 2019,
Olomouckého kraje 2019, dotační
-schválilo celoroční hospodaření
titul - Podpora budování a obnovy
obce a Závěrečný účet obce Stará
infrastruktury,
Ves za rok 2018 včetně Zprávy o
- vzalo na vědomí provedení
výsledku přezkoumání hospodaření
kontroly finančního výboru dne 17.
obce Stará Ves za rok 2018 bez vý6. 2019,
hrad,
-vzalo na vědomí provedení
-schválilo dodavatelství na akci
kontroly
kontrolního výboru dne
„Předláždění a stavební úpravy
17. 6. 2019,
dvora ZŠ a MŠ Stará Ves “ firmě
-vzalo na vědomí podání žádosti --Sisko spol. s r. o., Velká Dlážka
---------,
bytem -----------------, o
527/6, 750 02 Přerov, IČ: 47155558
prodej
části
pozemku p. č. 1536, o
a uložilo starostce obce odeslání
výměře cca 210 m2, v k. ú. Stará Ves
oznámení o výběru nejvýhodnější
u Přerova,
nabídky uchazečům, kteří se
-schválilo dokumentaci a zahájení
zúčastnili výběrového řízení na tuto
výběrového
řízení/výzva k podání
zakázku malého rozsahu a zároveň

nabídky- zadávací podmínky na akci
„Výměna střešní krytiny ZŠ a MŠ
Stará Ves“,
-schválilo stanovení tříčlenné
hodnotící komise pro výběr
dodavatele ve složení: Ing. Alena
Raimrová, Milan Chodníček, Radek
Filipík a zároveň schválilo oslovení
těchto dodavatelů:
Václav Rokyta, Na Odpolední
2178/2, 750 02 Přerov, IČ:12102156
Pavel Viktora, Svornosti 365/18,
750 02 Přerov, IČ:73158798
PZ TRADING s.r.o., Za Mlýnem
3251/58, 75002 Přerov,
IČ:26850486
ZAK PLUS-stavba s.r.o., Polní 85,
750 02 Přerov, IČ:25826069
SIST Trading s.r.o., Chudenická
1059/30, 102 00 Praha 10 Hostivař, IČ:26818850
František Král, Nová čtvrť 229/17,
750 02 Přerov, IČ:68329024,
-starostka podala následující informace:
-plánovaná výměna vodoměrů,
-informace z Valné hromady DSO
Přestavlcký les,
-informace o žádosti Povodí
Moravy s. p. o odprodej pozemku
1335 v k. ú. Stará Ves u Přerova,
-informace – úklid studánky,
-informace o konání
mikroregionálních slavností dne
6. 7. 2019.

Informace pro občany
POTÍŽE S ČISTIČKOU ODPADNÍCH VOD

V

posledních měsících došlo k opakovanému překročení limitů škodlivin v kanalizačním řádu.
Není tedy od věci si zopakovat, co se smí a nesmí do
kanalizace vypouštět.
Do kanalizace patří pouze odpadní voda vznikající
v domácnosti běžnou lidskou činností, jako je provádění
úklidu, denní hygieny, používání toalety, praní, mytí
nádobí a podobně.
Čističky jsou připraveny na tento druh znečištění vody a umí si s ním dobře poradit.
Dostává se však do ní i celá řada dalších látek, se kte-

rými si už tak dobře poradit neumí a které způsobují
potíže samotné průchodnosti kanalizace.
Například zbytky jídel, ovoce a zeleniny jsou vyhledávanou pochoutkou potkanů a krys v kanalizačním řádu.
I přes pravidelné provádění deratizace se tito hlodavci v naší obci opakovaně vyskytují. K likvidaci zbytků
jídel proto raději využívejte popelnice.
Do kanalizace nepatří ani tuky používané domácnostmi
na smažení a fritování.
U obecního úřadu je postaven kontejner, do kterého
tento olej slitý do PET lahví můžete odevzdat jako tříděný odpad. V kanalizaci se pevné látky obalené tukem
usazují a způsobují její neprůchodnost.
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Velkým nebezpečím pro čerpadla, síta o oběžná kola čističek jsou pleny, hygienické potřeby, vlhčené ubrousky,
plastové folie a textilní materiály, které se po jejich
spláchnutí do kanalizace nerozloží tak jako toaletní
papír, ale putují odpadním řádem.
Do kanalizace nepatří ani barvy a ředidla, kyseliny,
louhy a hydroxidy, jedy a toxické látky, zahradní a
domácí chemie, ropné látky a jiné. Tyto jsou v určených
a předem známých termínech od občanů obce převzaty
a likvidovány odbornou firmou.
Život bakterií, které se v čističce živí biologicky odbouratelnými látkami, likviduje obsah septiků a žump.
Někteří nezodpovědní spoluobčané jej však opětovně
do kanalizace vypouštějí, stejně tak jako močůvku.
Specifikou naší obce je pak zjištěný obsah výpalků v odpadních vodách, které život bakterií likvidují také.
Voda se po vyčištění dostává zpět do přírody říčkou
Rumzou, obec proto nemůže překračovat předepsané
limity kanalizačního řádu, které jsou pevně nastaveny a
kontrolovány podle kapacity čistírny odpadních vod.
Za nedodržení limitů hrozí obci nemalé pokuty.
Ty samozřejmě hrozí i znečišťovateli, který svým
jednáním způsobí ohrožení chodu čističky odpadních
vod a bude muset na své náklady závady odstranit. Při
nezjištění viníka se zvýšené náklady na její provoz bohužel promítnou do celkových cen stočného všech
občanů.
Možná nevíte, že do čistírny splaškovou vodu přivádí
kanalizační stoka o celkové délce 5 489 metrů.
Část byla vybudována z betonových trubek, novější
část je plastová.
Samotná čistička byla Ve Staré Vsi postavena v letech
2002 – 2003.
Jak už bylo řečeno, vedle mechanického způsobu
čištění využívá i biologické za pomoci živých mikroorganismů. Je to soustava v zemi na sebe navazujících

zabudovaných nádrží, ve kterých se postupně voda
pročišťuje.
Nejdříve je zbavena hrubých nečistot v usazovací nádrži. Dále se voda dostává do biologické části čistírny,
kde je v první nádrži kal zpracováván mikroorganismy
bez přístupu vzduchu, v druhé pak s přístupem vzduchu
- probíhá jeho hnití. V další nádrži se od kalu odděluje
pročištěná voda, která následně odtéká do Rumzy. Vyhnilý kal se dále zahušťuje a usazuje, za úplatu ho pak
odváží a likviduje firma VaK Přerov a.s. Za rok ho čistička vyprodukuje přibližně 188 m3.

foto J. Šiška ml.
Zaměstnanec každý den kontroluje chod čističky.
Kontroluje například životaschopnost mikroorganismů
v nádržích, zachytávání hrubých nečistot, provádí vyčištění česlí. I přesto bylo v minulosti čerpadlo zničeno
právě zanesením plasty a textilem.
Mgr. Jaroslav Šiška

ZPRAVODAJ OBCE STARÁ VES 1/2019
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ČERNÉ SKLÁDKY V KATASTRU OBCE
"Děkujeme občanům“, kteří „pilně“ zvelebují okolí naší obce zakládáním černých skládek.
Jejich úklid, pokud nám pomůžete určit jejich původce, jim rádi přenecháme. V opačném případě ho zaplatíme my
všichni z prostředků obce.

Černá skládky u Gryngle a směrem na Přestavlky

foto J. Šiška ml.

ÚKLID U SVATÉ KAPLIČKY PO LETNÍ BOUŘCE
Letní bouřka v červnu zalila bahnem studánku, bahno ucpalo odtok ze studánky a bylo potřeba dát výletište do původního
stavu.

foto J. Šiška ml.
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BUDOVÁNÍ OPLOCENEK A VÝSADBA STROMKŮ V PŘESTAVLCKÉM LESE
V důsledku kůrovcové kalamity došlo k vytěžení napadených smrkových porostů a bylo nutno vybudovat nové oplocenky a
do nich vysadit nové listnaté stromky.
Děkujeme všem, kdo se spolu s občany z Přestavlk a Dobrčic zapojili do obnovy Přestavlckého lesa.

foto D. Palíková

PROBÍHAJÍCÍ OPRAVY V PÁLENICI
V pálenici došlo k výměně přepalovacího kotle, k celkové opravě technické místnosti a části vnitřních rozvodů kanalizace.
Probíhá oprava komína a oprava štítové zdi. Před zahájením sezóny nás čeká ještě oprava elektroinstalace.

foto J. Šiška ml.
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Jak se dříve hospodařilo
všechno obilí žiti srpem. Ráno vstávali ještě před
východem slunce a vraceli se unaveni po celodenní a
vysilující práci až po západu slunce, aby po krátkém
eště před 50 - 70 lety se docela jinak hospodařilo než nočním odpočinku odebrali se zase tam, kde sklízeli
svůj chléb. Sežaté a svázané obilí sváželo se do stodol.
nyní. Teď se postupně mění plodiny, hnojí se
chlévskou mrvou i umělými hnojivy, aby se půdě vrátily Tehdy nebylo žádných mlátících strojů, mlácení cepy
trvalo některým hospo¬dářům až do Velikonoc. Jejich
látky, které vydala. Dříve bývalo hospodářství trojdílné
celoroční práce nebyla příliš odměněna. Byl-li úrodný
čili úhorové. Každého třetího roku zůstávalo pole
rok, sklízely se nejvýš 4 půlky po měřici (1 půlka = 40
ladem, aby prý si odpočinulo. Nebylo ještě známo, že
kg), tedy sotva jedna třetina nynější úrody. Zrno bylo
rostliny jen některých látek potřebují a jiné zase
chudé jako kmín. Mimo obilnin a zemáků se hojně
dodávají.
sázela paprika, které se říkalo pepřek.
Do 19. století se zpracovávala půda bez pluhu.
Řepa se na Kojetínsku začala pěstovat až po postavení
Používalo se háku, kterému se sice říkalo pluh, ale ten
cukrovaru.
Původně sázela se na pole jen řepová
půdu spíše krájel než kypřil. V roce 1827 bratranci
přísada, proto se říká, že se řepa sáže a ne seje.
Veverkové vyrobili nový pluh, kterému se říkalo
ruchadlo, a ten se osvědčil znamenitě. Byl celý dřevěný, Hospodyně zasela na zahrádce na záhon semena
na kolečkách, železná radlice po celé šířce zemi krájela a cukrovky a když tato měla aspoň 5 lístků, vysázela si ji
na pole. Nebo si kupovaly panímámy přísadu od
úplně překládala stranou podle brázdy, dala se měnit
hloubka orby. Postup přípravy půdy, hnojení a osev byl panských drábů za několik krejcarů a tak se pěstování
řepy rozšířilo po celém okolí. Nejdříve si z řepy vařili
ale jiný než za našich časů. Po sklizni obilí provedli
jídlo na způsob zelí nebo dělali z ní sirup na slazení.
podmítku, do ní zaseli řepu „strništěnku“, která se
Později, když cukrovku sázeli na pole, krmili jí dobytek.
sklízela na císařské hody. Na podzim se zasela ještě
Dobytčí řepu ještě neznali.
pšenice a rýž /žito/ a pak již po celý podzim a zimu
Pro cukrovar zpočátku sedláci řepu nesázeli, protože
zůstávalo pole nedotknuto. Neznali hospodáři cenu
byla laciná a museli ji vozit až do Doloplaz. Když byl
zimní oračky.
V zimě jezdívali na dříví do lesa a až do jara se mlátilo v Kojetíně postaven cukrovar, bylo vidět cukrovku jen
cepy obilí ve stodolách. Za zimních večerů hospodyně na panských polích. Rolníci ji neuměli pěstovat, dala
spřádaly na svých kolovratech nitky konopí a lnu, který jim mnoho práce. Byli také zvyklí, že se jim za zboží
platilo hned, kdežto cukrovary platily až po ukončení
se tehdy hojně pěstoval.
Na poli se začalo pracovat až na jaře. Nejprve se oralo kampaně, v měsíci lednu, někdy i později. Řepa byla
laciná, za 1 q cukrovar platil 1 zlatý 50 krejcarů
asi na 4 prsty hluboko. Hnojilo se velmi málo, neboť
/3koruny/, někdy jen 75 krejcarů, sráželo se za hlínu
dobytek se pásl na pastvě, takže nebylo mnoho hnoje.
nebo málo okrájenou řepu. Cukrovary byly většinou
Do skromně zkypřené půdy zaseli ječmen nebo oves,
židovské a Hanáci majitelům nedůvěřovali.
len, konopí, proso, nebo nasázeli zemáků. Pole byla
nekvalitní orbou a úhořenín velmi zaplevelena. Dokud
Žalud Bohumír, Horák Vladimír, Zhánělová Julie
nebylo obilí příliš vysoko, silně se plelo.
Pak nastala doba žní. O žních bývala práce
namáhavější než v jiné roční doby, protože ženci musili
/Podle vyprávění pamětníků zapsali žáci a žákyně
kojetínské školy v roce 1928/

J

Z činnosti ZŠ a MŠ Stará Ves
KALIBRO výsledky 2018/2019 - 5.ročník
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Z činnosti ZŠ a MŠ Stará Ves
Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

D

ne 3. 9. 2018 v 8 hodin jsme slavnostně zahájili
nový školní rok. Bylo to poněkud netradiční,
protože od brzkého rána pršelo. Zahájení v minulých
letech probíhalo na školním dvoře, ale kvůli dešti jsme
tedy slavnostní akt přesunuli do naší tělocvičny.
Úvodním slovem přivítala děti, rodiče a hosty paní
ředitelka Mgr. Kateřina Vansová a následně předala
slovo paní starostce Staré Vsi Bc. Jiřině Mádrové a panu
starostovi z Říkovic Radomíru Možíšovi. Všichni přáli
dětem úspěšný školní rok, rodičům trpělivost a pevné
nervy. Po úvodních proslovech jsme slavnostně
přivítali děti, které nastoupily do naší první třídy. Jejich
třídní paní učitelka Mgr. Ivana Opletalová jim předala
pamětní list a následně si šli noví prvňáčci poprvé
s velkým očekáváním sednout do školních lavic. Děti
z ostatních ročníků si prohlédly krásně vyzdobené třídy,
dozvěděly se potřebné informace a připily si dětským
šampaňským na úspěšný školní rok.

zúčastněných do tělocvičny školy, která byla slavnostně
vyzdobena dobovými fotografiemi a historickými
předměty. Vstupu vévodily „čtyři stoleté lípy",
vytvořené dětmi k jednotlivým ročním obdobím. Také
byla přichystána výstava k výročí 250 let od založení
školy ve Staré Vsi. Při této slavnostní příležitosti
proběhl i křest knihy pana Jaroslava Šišky – Staroveská
škola a české elementární školství v letech 1750 – 1983.
Výstavu provázelo autorské povídání o dřívějších
časech. Atmosféru 1. republiky krásně dokreslilo
dobové oblečení paní učitelek, asistentek a kuchařek.
Všem chutnalo i malé občerstvení – štamprlička,
kávička a koláčky.

Drakiáda

V

pátek 19. října 2018 nad Starou Vsí létali draci,
naštěstí jen ti papíroví. Počasí nám velice přálo.
Pro vyfoukané návštěvníky drakiády byly připraveny
dílničky, ve kterých si mohli vyrobit hezkou podzimní
dekoraci (ozdobnou vazbu, dýni, větrník či skřítka
z brambor). Zlatou tečkou drakiády bylo opékání buřtů
a hadů z těsta na ohni. Děkujeme maminkám, které
připravily výborné občerstvení a všem zúčastněným,
kteří s námi prožili větrné a krásné odpoledne.

Výročí: 100 let od vzniku ČSR a 250 let od
zřízení školy v obci

V

pátek 26. 10. 2018 jsme si připomněli a zároveň i
oslavili sté výročí naší republiky.
Po úvodním proslovu paní starostky a položení věnce
k pomníku jsme společně s dětmi zasadili Strom
svobody - lípu srdčitou. Následovalo pozvání všech

Oslava výročí republiky,

Drakiáda

72 hodin

V

říjnu loňského roku se naše škola již počtvrté
přidala k dobrovolníkům z celé ČR v akci
„Pomáhám, protože chci - 72hodin“. Naši žáci sbírali
odpadky po celé vesnici a také vysadili před školou lípu
malolistou.

křest knihy o staroveské škole,

den otevřených dveří v 1. třídě
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Z činnosti ZŠ a MŠ Stará Ves
Školní družina

V

listopadu navštívila školní družina knihovnu pro
děti v Přerově, kde byl pro děti připraven
zajímavý program o stolních hrách. Nejzajímavější hry
si mohly děti nejen prohlédnout, ale i společně zahrát.
V lednu a v únoru vyjela paní vychovatelka s dětmi do
Holešova, kde si děti výborně zabruslily na Zámeckém
kluzišti.
Od 2. pololetí se školní družina zapojila do projektu
„Sportuj ve škole“. O co přesně jde? Staly jsme se jednou
z 1000 škol, které baví kluky a holky sportem.
Rozhýbáváme školní družinu zábavou a pohybem. Děti
tak rozvíjí své všestranné pohybové dovednosti.
Nezáleží, zda se hýbou v tělocvičně, na dvoře, zahradě
či na vycházce. Nejdůležitější je být v pohybu se
spolužáky a kamarády.
V dnešní době mají děti nedostatek pohybu, každé
čtvrté dítě ve školním věku trpí nadváhou. Pohyb
venku posiluje srdeční činnost, zlepšuje okysličování,
podporuje pružnost a ohebnost, snižuje riziko vzniku
cukrovky, zlepšuje spánek i náladu. Děti, které jsou více
venku, se lépe soustředí na vyučování.
Proto chceme s dětmi více chodit pěšky, sportovat a
ukázat jim, že je to normální, zdravé a zábavné!

Některé týdny autobus “praskal ve švech“. Zájem o
lyžování nás moc těšil a budeme se těšit na další sezónu.

Karneval v Bradavicích

A

ni letos nemohl ve Staré Vsi chybět dětský
karneval, který pro děti připravily paní učitelky
z mateřské školy s pomocí ostatních zaměstnanců školy.
V sobotu 16. února se zcela zaplnil sál hostince Na
Základně malými i velkými návštěvníky. Karneval s
tématikou Harryho Pottera přilákal děti nejen ze Staré
Vsi, ale i širokého okolí. Děti si užily odpoledne plné
soutěží, tance a zábavy. Všechny masky byly nápadité,
veselé a barevné, proto si všechny
zasloužily malou odměnu v podobě občerstvení a
balíčku s překvapením. Celý karneval zakončila
slosovatelná soutěž o pestré ceny.
Děkujeme všem sponzorům, díky nimž jsme mohli
karneval uspořádat v tomto rozsahu.

Adventní dílna

D

ne 23. 11. 2019 jsme zažily velmi příjemné
odpoledne, kdy jsme pod vedením firmy Podběl
Hany a Jany Bělařových tvořily adventní věnce
z nejrůznějších přírodnin. Všem se velice dařilo a domů
jsme odcházely nadšené z krásných vazeb.

Vánoční zastavení na návsi

V

pátek 7. 12. se na místní návsi sešli v hojném
počtu obyvatelé obce, aby si poslechli koledy a
vánoční písně v podání dětí ZŠ a MŠ a podívali se, jak
se rozzáří vánoční strom. Děti za pomoci paní učitelek
vyrobily spoustu vánočních dekorací, které si mohli
návštěvníci zakoupit. Po vystoupení bylo pro účastníky
připraveno občerstvení a něco teplého na zahřátí. V sále
obecního úřadu si měly děti možnost vytvořit výrobky
s vánoční tématikou. Moc nás potěšilo, s jakým elánem
se děti i rodiče do tvoření pustili. Děkujeme všem
zúčastněným a budeme se těšit i v dalším roce.

Lyžování

V

lednu se tradičně začalo jezdit lyžovat do
oblíbeného lyžařského střediska SKI Troják.
Aktivně se k nám přidali mladí hasiči z Beňova.

Školní karneval

Školní ples

D

ne 1. 3. 2019 uspořádala ZŠ a MŠ Stará Ves
tradiční školní ples, který se konal v hostinci Na
Základně. V příjemných prostorách jsme jarně
vyzdobili sál a navodili příjemnou atmosféru. O
hudební i společenský zážitek se postarala skupina A-Z
BEND Holešov, ve které krásně zpívá rodák ze Staré
Vsi Patrik Možíš. Velké poděkování patří všem
sponzorům a firmám ze Staré Vsi a okolí, díky kterým
byla letošní tombola plná krásných cen. S pocitem
spokojenosti a pozitivními recenzemi se těšíme na
příští ples.

-13-
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Z činnosti ZŠ a MŠ Stará Ves
Zápis do 1. třídy

D

ne 3. dubna proběhl zápis do 1. třídy naší školy.
Děti plnily celou řadu úkolů, ukazujících zejména
na jejich schopnost soustředit se, pracovat na zadaném
úkolu, práci dokončit, na jejich rozumové schopnosti a
dovednosti. Jaké je to být malým školáčkem si děti
mohly nanečisto vyzkoušet ve středu 20. března, kdy
pro ně a jejich rodiče byl připraven předzápisový „Den
otevřených dveří do 1. třídy.“ Děti se zapojily do výuky
spolu s prvňáčky a druháčky. Rodiče měli příležitost
poznat, jak se jejich děti zapojily do práce celého
kolektivu, i jak se pracuje dětem ve spojených ročnících.

Ozdravný pobyt

V

e dnech 3. – 7. června 2019 prožily děti ze ZŠ a
MŠ ozdravný pobyt na Trojáku. Program celého
týdne se nesl v duchu „ Živlů“, jako je vítr, voda, oheň a
půda. Působení jednotlivých živlů si děti zažily všemi
smysly při pokusech, tvoření, výtvarných činnostech i
při přednášce amatérského meteorologa. Nechyběly ani
výlety. Navštívili jsme rozhlednu „ Maruška“, Tesák i
nejvyšší horu Hostýnských vrchů – Kelčský Javorník.
Celý týden se nám moc líbil.

Čokoládová tretra

V

Těšíme se na prázdniny

pondělí 10. 6. 2019 se zúčastnilo 12 dětí naší
školy semifinále atletického závodu Čokoládová
tretra v Olomouci. I přes velké horko i početnou
konkurenci běžců z Olomouckého i Zlínského kraje si
naši žáci vedli velmi dobře. Nejlepšího umístění dosáhla
Jolanka Němcová z 1. třídy. Vybojovala si 4. místo
v běhu na 100 m.

Těšíme se na prázdniny

foto ZŠ a MŠ Stará Ves

Těšíme se na prázdniny
V pátek 21. června 2019 se na školním dvoře základní
školy uskutečnila akce TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY.
Úvod patřil našim předškoláčkům, kteří pod vedením
učitelek mateřské školy zazpívali písničky a zarecitovali
básničky na rozloučení s mateřskou školou. Rozloučili
se s předškolním obdobím v mateřské škole i s paními
učitelkami, které je pasovaly na školáky, a poté
symbolicky vstoupili do brány základní školy. Po
vystoupení dětí mateřské školy vystoupili žáci základní
školy se svým minimuzikálkem Ať žijí duchové. Na
úplný závěr vystoupení děti společně zazpívaly píseň
Červnová učitelka. Školní akce pokračovala pestrými
soutěžemi, minidiskotékou, projížďkou na poníkovi,
střelbou ze vzduchovky nebo třpytivým tetováním na
tělo. Samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení a
odměna pro děti za krásná vystoupení. Loučení se
školním rokem se velmi vydařilo.
Velice děkujeme rodičům, přátelům školy a zřizovateli
školy Obci Stará Ves za pomoc a podporu při konaných
akcích a vstřícnou spolupráci.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Stará Ves
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Farnost Stará Ves

V

ážení a milí spoluobčané, jak jistě víte a máte
možnost spatřit, byla dokončena oprava celé
střechy našeho kostela. Opravy byly realizovány již od
roku 2014 až do loňského listopadu 2018.
V loňském roce byla dokončena poslední etapa
náročných oprav zbytku střechy. Jednalo se o poslední
etapu oprav již jednodušších částí z celé akce. Počátek
prací byl zahájen v září 2018. Z důležitých dotací bylo
přislíbeno celkem kolem 930.000,-Kč (z toho Obec
Stará Ves 100.000,-Kč, Ministerstvo kultury 200.000,Kč, Olomoucký kraj 300.000,-Kč, Arcibiskupství
olomoucké 50.000,-Kč, zbytek farnost Stará Ves).
Konečná kalkulace bude v r. 2019. Práce od stavby
lešení s odkrýváním shnilé krytiny, pokládkou nových
krovů a trámů byly dokočeny v listopadu 2018.

Patrikem Možíšem za podpory obce Stará Ves. Ani
tento koncert si nenechalo ujít velké množství
posluchačů všech věkových kategorií. Dobrovolné
příspěvky v rámci obou koncertů byly použity na
dofinancování zbytku oprav střechy.
Farnost tímto děkuje jak obci Stará Ves za podporu a
vstřícnost při konání obou akcí, ale i všem farníkům
z našich farností.
Naše farnost se rovněž na začátku letošního roku
tradičně podílela na konání tříkrálové sbírky v obci. Její
výtěžek činil 16 284Kč, který byl použit pro potřeby
Charity Přerov. Odměnou pro koledníky poté byl
zdarma plavecký den na přerovském bazéně.
V letošním roce proběhlo také slavení velikonočních
oslav zmrtvýchvstání Krista. Konala se i tradiční pěší
poutě do lesa Dubiny ke kapličce.

Oprava střechy kostela
Po dokončení celkových oprav si naše farnost
staroveská a přestavlcká oddechla a tak v době adventu
pořádala koncert Přerovského komorního orchestru
pod vedením umělecké vedoucí Aleny Holčákové.
Součástí koncertu bylo jak pro účinkující tak i pro
všechny přítomné hosty připraveno drobné pohoštění
včetně svařáku a zároveň výstava fotografií
dokumentující celkový průběh oprav střechy kostela.
Obliba koncertu byla potvrzena velkou účastí
z širokého okolí.
V době svátků vánočních navázal na svátek sv.
Štěpána další koncert a to se staroveským rodákem

Pouť se uskutečnila první neděli v květnu, 5. května
2019 ve 14:00, zahájena byla odchodem průvodu od
kostela.
Více informací o životě a chodu farnosti včetně
pořadu celoročních bohoslužeb naleznete na webovém
odkazu: www.farnost-staraves.cz.

Tříkrálová sbírka

foto Farnost Stará Ves

Naše farnost děkuje paní starostce a celému
zastupitelstvu obce Stará Ves za dobrou spolupráci a pomoc
při různých akcích při opravách zdejšího kostela a všem
dobrovolníkům z řad farníků.
Koncert komorního orchestru

Ing. Vladimír Darebníček
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Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi

V

ážení spoluobčané, bratři a sestry, dovolte mi,
abych vás v krátkosti seznámil s činností našeho
sboru v loňském roce.
Rok 2018 jsme zahájili valnou hromadou, která se
konala 5. ledna. V měsíci únoru uspořádal náš sbor
v hostinci „Na Základně“ tradiční hasičský ples. K tanci
a poslechu nám zahrála skupina „Jen tak II.“ Myslím, že
naše plesy mají dobrou úroveň, protože už několik let
po sobě máme návštěvnost okolo 100 lidí. Tak
doufáme, že nám zachováte přízeň i nadále.
V sobotu 10. února se zúčastnili členové našeho sboru
a hlavně naše mládež za doprovodu mladých muzikantů
pod vedením p. Michala Bobáka masopustního průvodu
obcí.

padlých a držet četnou stráž při oslavách, které v naší
obci proběhly u příležitosti 100 let založení republiky a
250 let založení naší školy. V závěru roku jsme při
rozsvěcování vánočního stromu na návsi udržovali
oheň, aby se přítomní hosté mohli ohřát.
Na valnou hromadu, která se konala ke konci roku,
přijali pozvání také zástupci ostatních spolků obce a
zástupci obecního úřadu. Doufám, že se spolupráce
mezi námi a ostatními složkami bude i nadále rozvíjet.
Přeji všem občanům, aby se nám vyhýbaly požáry,
dopravní nehody a živelné pohromy. Bohu ku cti,
bližnímu ku pomoci.
Radek Filipík
starosta SDH Stará Ves

Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2018

L
V dubnu jsme provedli sběr starého železa. V sobotu
19. května se naše družstvo zúčastnilo okrskové soutěže
mužů a žen v Dobrčicích. Někteří naši členové přispěli
14. června svou pomocí při organizaci setkání veteránů
na zámku v Holešově, jehož pořadateli jsou bratři z SDH
Němčice.
V tomto roce zajišťoval náš sbor program
Staroveských hodů, které se konaly 10. - 12. srpna.
Hodové oslavy byly zahájeny opékáním špekáčků a
vystoupením s diskotékou pro děti za doprovodu
klauna Vikiho. V sobotu na hřiště nastoupili staří páni
z Přestavk a Staré Vsi. Na sobotní hodové zábavě nám
zahrála skupina Press Rock. V neděli ráno nás probudila
kapela Moravská Veselka a s prapory našeho sboru a
obce jsme se zúčastnili slavnostní mše svaté v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Poté jsme se odebrali opět
"Na Kopce“ a připravovali jsme odpolední zábavu a
soutěž mladých hasičů o pohár starosty SDH. Vloni to
byl již pátý ročník. Po soutěži mladých hasičů
vystoupily mažoretky z Přerova. Poté následovalo
taneční odpoledne, kde nám k tanci a poslechu zahrála
skupina „Jen tak II.“ Děkuji všem, kteří se zúčastnili
hodových oslav a tím zároveň podpořili činnost našeho
spolku.
V měsíci říjnu nám bylo ctí položit věnec k pomníku

etos jsme zimní prázdniny ukončili Masopustním
průvodem. Od února nám začala práce opakováním uzlů. V březnu jsme vyjeli na první letošní
závody, a to do Oseka nad Bečvou. Místní sbor zde
pořádal Oseckou uzlovačku. Na závody byly připraveny
3 družstva. Po prvotních zmatcích a pochopení uzlové
štafety se nám soutěž zalíbila. Mladší žáci skončili na
11. místě. Starší žáci brali 9. a 7. místo. Pro zpestření
soutěže se na konci konala i soutěž vedoucích
v uzlování. Abych naše mladé hasiče motivovala,
pobavila a hlavně jim předvedla, že opravdu umím to,
co je učím a co se jim někdy, hlavně co se týče uzlů,
snažím natlouct do hlavy, soutěže vedoucích jsem se
zúčastnila. K mé spokojenosti a za velké podpory našich
dětí mi patřilo 4. místo.

Další akcí byl v dubnu výlet do Přerova, kde se konala
soutěž profi hasičů ve vyprošťování osob z různě
havarovaných vozidel. Soutěž, bohužel, hlavně pro děti,
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Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi
nebyla moc zajímavá, jelikož bylo těžké pochopit její
pravidla.
Na konci dubna nás čekaly další závody, tentokrát
v Kyselovicích. Zde probíhala soutěž ve štafetě
požárních dvojic a štafetě 4x60 m. Konkurence byla
obrovská a hlavně mladším žákům se zadařilo. Skončili
na 11. místě z 58 družstev. U starších žáků se tentokrát
dařilo družstvu děvčat, která obsadila 18. místo.
Bohužel družstvo hochů si nasekalo dost trestných bodů
na štafetě dvojic a propadlo se až na 30. místo.
Poslední víkend v květnu patřil opět II. kolu hry
Plamen. Opět jsme vyráželi v pátek odpoledně do areálu
aquaparku v Hranicích, kde jsme byli celý víkend pod
stanem. V sobotu nás čekaly štafety, odpoledne jsme
padali únavou z teplého dne. Po odpočinku jsme se šli
svlažit na bazén. V neděli nás čekal přesun do
Soběchleb, kde se družstva předvedla v požárním útoku.
Pevně jsme věřili, že s novou PS nám útok půjde od
ruky, ale opět jsme s výsledky nebyli moc spokojeni.
Celkově mladší žáci skončili na 19. místě z 23 družstev
a starší žáci obsadili 13. místo z 26 kolektivů.
Druhý víkend v červnu patřil tradičně závodům

v Karlovicích. Soutěž O pohár červeného kohouta
vyhráli naši starší žáci s časem 23,10 s.
Letos prvním rokem jsme zkusili objet účast na Velké
ceně OSH Přerov. Soubor závodů se skládá z 15 soutěží
v požárním útoku, pro hodnocení do soutěže musíte
mít splněnou hru Plamen, dále jsme museli mít účast
alespoň na 8 závodech a do výsledného pořadí se
započítávalo 11 nejlepších časů. Nám se podařilo
zvládnout 10 závodů, zbylých 5 se pořádalo v období
letních prázdnin a to je vždy problém dát družstva
dohromady. Na závodech se oběma družstvům dařilo na
horské dráze. Mladší žáci na prvním závodě
v Hustopečích měli čas 31,82 s. Každý další závod se jim
dařilo čas tlačit níž a níž. Naši hranici 20 s, kterou jsme
si na začátku stanovili, se jim podařilo překonat až
v 7. závodě v Pavlovicích, odkud jsme spokoje odjížděli
s časem 19,67 s. Bohužel pak nastaly prázdniny, naše

nasazené tempo polevilo a po prázdninách jsme ze 3
závodů dostali jedno N a jeden hrůzný čas 83,20 s

s dlouhým prostřikem na levém proudu. Celkově
v soutěži VC mladí žáci obsadili 16. místo ze 17 sborů.
Starší žáci svůj první závod v Hustopčích zvládli
dobře s časem 28,84 s. Další závody byly jak na
houpačce - jednou nahoře a jednou dole. Na třetím
závodě v Opatovicích se zadařilo s časem 23,91 s, pak
jsme se hranici 20 s přiblížili na 5 závodě v Oseku, kde
se nám vydařil útok s časem 21,46 s. Pro lepší motivaci
jsem dětem slíbila nové sportovní hadice. Motivace
zafungovala a hned následující závod v Troubkách se
nám podařil útok s časem 19,76s. Zda to byla pouze
náhoda nebo opravdu již sehranost družstva jsem jeli
otestovat na další závody, opět jsme si svou formu
potvrdili a v Pavlovicích jsme čas ještě vylepšili na
19,22 s. Opět nastala doba prázdnin a my se po pauze
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Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi
vrátili do průměrných časů. Starší žáci obsadili
v bodování VC 13. místo z 18 sborů.
V termínu od 8.-12. července jsme uspořádali
soustředění mladých hasičů. Po delších úvahách, kde by
se soustředění mohlo uskutečnit, padla naše volba na
Nový Hrozenkov. Do Hrozenkova jsme jeli v neděli po
obědě vlakem. Zázemí nám poskytli místní myslivci,
kteří nám půjčili mysliveckou chatu. Po příjezdu jsme
v okolí chaty rozestavěli stany, následně si domluvili
jídelníček na následující dny a pak se vydali prozkoumat
okolí. V pondělí jsme využili hezkého počasí a
odpoledne jsme strávili u vody. V podvečer nám místní
hasiči půjčili základnu a káď na trénování požárního
útoku. V úterý byl výlet do Velkých Karlovic do
Valašského muzea. Odpoledne se bohužel přihnala
bouřka, některým déšť vyplavil stany, ale ani počasí nás
neodradilo od dalšího programu. Ve středu následoval
výlet do Karolinky do Sklářského muzea. Ve čtvrtek už
byl v plánu pouze úklid, balení a odjezd domů.

5. místo. Hlídka Vojta Bezslezina, Šimon Stárek a Robin
Magyarics brala 4. místo. Pohár za 1. místo patřilo trojici Martin Uhlíř, Honza Juřica a Bob Šíška, starších
žáků závodilo celkem 14 družstev.

foto SDH Stará Ves

Soustředění se nám velmi líbilo a pokud to bude možné
rádi si ho příští rok zopakujeme.
Již pátý ročník soutěže O pohár starosty SDH Stará
Ves se konal u nás v srpnu na hody. Naše pozvání přijaly 4 sbory. Ze starších žáků vyhrálo SDH Břest,
2. místo patřilo nám, 3. místo putovalo do Karlovic a
4. místo obsadili Říkovice.
Od září nastal čas na branné závody. Jako první jsme
jeli do Kostelce na Myslivnu, kde závod pro děti
pořádali hasiči z Němčic. My se vydali obhajovat poháry
z loňských ročníků a podařilo se. Za mladší žáky byla
připravena 2 družstva, Mates Bezslezina, Matula Stárek
a Vilda Němec obsadili 2. místo. Dále družstvo děvčat,
Verča Uhlířová, Rozka Šišková a Jolanka Němcová vybojovalo 3. místo z 11 kolektivů. Ze starších žáků byly
připraveny 4 hlídky. Lea Mandová, Terka Kocourková
a Maruka Chodníčková skončily na 8. místě, hlídka
Míša Pitnerová, Míša Masná a Kája Bolfová vybojovala

Další branný závod a naše příprava na okresní kolo
hry Plamen se konalo v Morkovicích, kde jsme měli
připraveny 4 hlídky. Ze starších žáku se nejlépe umístila
skupinka Martin, Honza, Robin, a to na 7. místě z 24
družstev. Z mladších žáků byla jen jedna hlídka, a to ve
složení Mates, Luďa a Matula. Naši maloši již podruhé
za sebou ukázali, že branné závody opravdu ovládají. Se
4 trestnými body a výsledným časem 26,06 min zvítězili
na trati, suverénně s náskokem 10 min nad druhým
družstvem, vyhráli branný závod v konkurenci
18 družstev.
V září jsme měli ještě výlet do Retro městečka
v Pardubicích. Na akci byla k vidění technika všech
záchranných složek.
První říjnovou sobotu se tradičně konalo 1. okresní
kolo hry Plamen, tentokrát ale v Přestavlkách. Na
závody byla připravena dvě družstva. Starší žáci ve
složení Martin, Bob, Honza, Luďa a Robin vybojovali
11. místo z 33 hlídek. Mladší žáky ve složení: Matula,
Bětka, Rózka, Vilda a Mates bohužel zradila střelba ze
vzduchovky, ale i tak je výborné 4. místo z 32 družstev.
Prostě nám zatím není souzeno vyhrát pohár okresního
kola...ale my o to budeme bojovat i příští rok.
Letos máme za sebou rekordních 18 závodů, pro
všechny to byly velmi náročné víkendy.
Já bych chtěla dětem poděkovat za super sezónu, skvělé
výsledky a hlavně za to, že je hasič pořád baví. Vám
dospělým bych chtěla poděkovat za super spolupráci a vaši
ochotu trávit s námi skoro všechny letní víkendy na závodech.
Pavlína Procházková
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Oslavy 130. výročí založení SDH Stará Ves
Oslavy se uskutečnily v sobotu 8. 6. 2019. Po
shromáždění členů sboru, zástupců sborů okolních
obcí, pozvaných zástupců z okresu, HZS, zástupců
dalších spolků působících v obci a široké veřejnosti u
hasičské zbrojnice, přivítání účastníků oslav a prohlídce
hasičské zbrojnice byl zahájen slavnostní průvod obcí
s položením věnce k pomníku na místním hřbitově jako
vzpomínka na naše již zesnulé členy sboru. Za
doprovodu dechové hudby Trnkovjanka prošel
slavnostní průvod obcí k místnímu kostelu, kde byla
sloužena mše svatá a požehnána socha patrona hasičů
Svatého Floriána.
Program oslav pokračoval v hostinci Na Základně
slavnostní schůzí k 130. výročí založení sboru, které se
zúčastnilo přibližně 120 pozvaných hostů z řad členů
sboru, zástupců místních spolků, SDH okolních obcí,
zástupců hasičského záchranného systému a OSH. Po
slavnostním projevu staroty sboru byla předána
vyznamenání a uznání členům sboru za jejich práci ve
sboru. Všem hostům byly předány pamětní listy,
publikace vydaná u příležitosti 130. výročí založení
sboru a drobné upomínkové předměty.
Odpoledne od 14.00 hodin proběhly za hojné účasti
veřejnosti v areálu Na Kopcách ukázky historické hasící techniky, divadelní vystoupení SDH Střílky (hašení
po staru), ukázka historického hašení sboru
Prusinovice, hašení koňskou stříkačkou SDH Němčice a
ukázka moderní hasící techniky hasičů Přerov. Celé
odpoledne nám k tanci i poslechu hrála dechová hudba
Trnkovjanka z Kašavy. Během celého odpoledne bylo
připraveno vynikající občerstvení z grilu.
Radek Filipík
starosta SDH Stará Ves

foto V. Raimr
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SC Stará Ves

V

srpnu jako každý rok odstartoval nový ročník
fotbalových soutěží OFS Přerov, v nichž hrajeme
okresní přebor. Před startem soutěže a v letní přestávce
se podařilo posílit mužstvo pěti novými hráči: z TJ
Moravan Kostelec u Holešova přišli bratři Jiří a Vojtěch
Sklenářovi, z TJ Sokol Horní Moštěnice jsme získali
Jakuba Bartla, Jakub Šulák posílil naše řady ze Sokola
Prosenice a z SK Sokol Lobodice se vrátil fanouškům
známý Zdeněk Hilbert.
17. listopadu 2018 proběhla Valná hromada SC
Stará Ves, na které došlo ke změnám ve funkcích
předsedy a sekretáře klubu. Působení ve vedoucích
funkcích ukončili p. Rudolf Šrámek a p. Radek Heryan.
Oběma bychom chtěli poděkovat za dlouhodobou práci
a reprezentaci nejen staroveského fotbalu, ale i obce
samotné. Zároveň byl zvolen nový výbor – předsedou
byl zvolen Marek Netopil a sekretářem klubu se stal
Martin Kovář, jako člen výboru pokračuje
M. Chodníček.
R. Šrámek se rozhodl, že skončí i ve funkci trenéra
klubu. To, že R. Šrámek fotbalem žije, ví nejen náš
klub, ale i OKFS, který v prosinci na galavečeru
v Olomouci ocenil našeho již bývalého trenéra za
celoživotní rozvoj sportu a fotbalu. Na jeho zkušenosti
nebude lehké navázat, ale pokusí se o to hráč v nové
funkci trenéra D. Novotníček.

foto SC Stará Ves
Jako nový předseda klubu se budu snažit, aby se
staroveský fotbal udržel v okresním přeboru a aby
v klubu hrálo co nejvíce hráčů, kteří mají vztah k naší obci.
Dále budu doufat v co nejlepší spolupráci s obcí, bez jejíž
finanční podpory by klub nikdy nemohl fungovat. A
samozřejmě si budu přát, aby rostla i naše fanouškovská
základna.
Za SC Stará Ves Marek Netopil
předseda klubu

Myslivecký spolek Stará Ves
Myslivecký den

D

ne 20. 7. 2019 náš myslivecký spolek uspořádal již
tradiční myslivecký den zaměřený především na
nejmladší generaci, také však na rodiče dětí a milovníky
přírody. V letošním roce byl místem konání areál
„Na Kopcách“ ve Staré Vsi.
Po úvodním slovu předsedy spolku Mgr. Jaroslava
Šišky následovaly ukázky mysliveckého troubení
v podání staroveských trubačů. Předvedli skladby

profesora Ing. Antonína Dyka, který je vytvořil v minulém století a Československá myslivecká jednota je od
roku 1936 začala používat jako své oficiální znělky.
Trubači zahráli tradiční pozdravy a fanfáry, ale také
hlaholy vzdávající čest ulovené zvěři. Seznámili také
posluchače s významem loveckých signálů, které mají i
v dnešní době své místo při provádění společného lovu.
Po trubačích proběhlo předvedení loveckých psů, se
kterými se v katastru místních obcí můžete potkávat.
Celou ukázku svým odborným slovem provázel
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Myslivecký spolek Stará Ves
Ing. Stanislav Hejník. Přítomné poučil o významu
loveckých psů pro myslivost, popsal jednotlivá plemena
našimi členy chovaných ohařů a norníků. Především
dětem se líbilo štěně náhodně přítomného bígla
v doprovodu jeho páníčka. Následovala krátká ukázka
z výcviku psů – přinášení zvěře.
Program pokračoval ukázkou dravých ptáků, kterou
pro nás připravili sokolníci z Týna nad Bečvou. Přes
pro ptáky nepříjemný horký den přivezli řadu dravců,

občerstvení, velký úspěch slavila především myslivecká
kuchyně.
Chtěl bych poděkovat všem členům Mysliveckého spolku
Stará Ves, kteří se do přípravy této akce zapojili, dále patří
velké poděkování obcím Stará Ves, Přestavlky a Dobrčice a
Honebnímu společenstvu Stará Ves – Přestavlky Dobrčice, kteří tuto naši aktivitu finančně podpořili, bez
jejich pomoci by nebylo možné zajistit program v takovém
rozsahu.

které jednotlivě ukázali a předvedli, poučili nás o
historii a současnosti jejich chovu, výcviku a použití
k lovu. Chtěl bych jim tímto poděkovat za účast na
našem mysliveckém dni.

Věřím, že příjemnou atmosféru vytvoříme i v příštím
roce, kdy se myslivecký den bude konat v překrásném
prostředí výletiště v Dobrčicích.

Následovaly dovednostní soutěže pro děti, ve kterých
měli kluci a holky možnost prověřit své znalosti o
přírodě, besedovali s přítomnými sokolníky a
obdivovali krásu dravců. Dále zjistili, jak jsou na tom ve
střelbě ze vzduchovky a z luku. Pro každého účastníka
bylo přichystáno občerstvení ve formě párku s kečupem
a minerálky.
V průběhu odpoledne se děti mohly svézt na koních a
vyřádit se na skákacím nafukovacím hradu.
S blížícím se večerem nadešla všemi dětmi očekávaná
chvíle – losování tomboly. I přes velké množství cen se
na všechny děti s výhrou nedostalo, proto pro ně byla
po skončení losování nachystána sladká odměna.
Příjemnou atmosféru dne dotvářela svým hudebním
doprovodem skupina Quanto.
Pro všechny účastníky bylo zajištěno bohaté

foto J. Šiška ml. a nejml.
Za Myslivecký spolek Stará Ves s provoláním
"Myslivosti zdar"
Mgr. Jaroslav Šiška, předseda spolku
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Myslivecký kroužek "Dubánci"

V

květnu loňského roku jsme s přáteli založili
dětský Myslivecký kroužek Dubánci.
Kroužek probíhá pod záštitou Českomoravské
myslivecké jednoty a Okresního mysliveckého spolku
v Přerově. Děti jsou pojištěny u pojišťovny Halali.
Zájem o kroužek byl značný. Do kroužku se přihlásilo
třináct dětí a za velký úspěch pokládám, že stále
všechny pravidelně dochází. Věková hranice dětí
v kroužku je od šesti do dvanácti let. Dvě děti jsou
z Dobrčic, dvě z Přestavlk a zbytek ze Staré Vsi.
Scházíme se jednou za dva týdny, vždy ve středu. Za
pěkného počasí jsme v přírodě, jinak trávíme čas
v klubovně na středisku ve Staré Vsi u p. Zanášky,
tímto mu za jeho podporu velice děkuji.
Kroužek jsme uvedli informační hodinou, která se

Absolvovala jsem Kurz pro vedoucí mysliveckých
kroužků, který se konal na Střední lesnické škole
v Hranicích. Kurz byl velice náročný, program byl po
celých pět dnů od rána až do večerních hodin. Naučili
jsme se spoustu užitečných poznatků ohledně práce

s dětmi. Hodnotím tento kurz jako velmi intenzivní a
na vysoké úrovni hlavně díky učitelskému sboru SLŠ
Hranice a díky pozvaným přednášejícím z řad
odborníků.
Po prázdninách jsme opět vyrazili do lesa, kde jsme si
zahráli pár her, popovídali jsme si o zážitcích z prázdnin
a děti si samy vymyslely krátký, ale úžasný „Dubánčí
pokřik“. Dále jsme se vydali na sběr žaludů do Dubiny,
podívali jsme se ke studánce. Na středisku jsme na další
schůzce posbírali kaštany a za dva týdny jsme z nich a
dalších přírodnin vytvořili překrásné výrobky. Naše
konala s dětmi a rodiči v klubovně, aby si všichni
udělali představu o naší činnosti. Rodiče dostali
přihlášky a informace v tištěné podobě.
První schůzku jsme zahájili v Přestavlkách u hájenky.
Prošli jsme se po příhonu, povídali si o mravencích,
lese, stromech, rostlinkách, zvěři a celkové práci, spíše
poslání myslivců a lesníků. Dubánci se také dozvěděli
něco o dnešní aktuální „kůrovcové kalamitě“.
V průběhu dalších schůzek jsme se podívali do pole a
do remízku – Prutníku. Zde si děti prohlédly myslivecká
zařízení určená pro přikrmování zvěře, a to: koryto,
krmelec, slanisko a boudu pro uchovávání krmiva.

Nejvíce ale měly radost z posedu, všechny si na něj
vylezly a kochaly se výhledem do krajiny. Dále jsme si
prohlédli krávy ve výběhu na středisku, Dubánci si je
velmi oblíbili a mnohokrát jsme se za nimi ještě vrátili.
O prázdninách jsme měli s kroužkem pauzu.

děti mají opravdové nadšení a bezmeznou fantazii.
V listopadu, při příležitosti zahájení společných lovů
na drobnou zvěř, jsme si udělali hodinku s loveckou
hudbou. Naše mladá a velmi talentovaná trubačka
slečna Štěpánka Zanášková nám povykládala o
loveckých signálech, o jejich vzniku a využití, o lovecké
hudbě a hudebních nástrojích. Poté nám své umění
předvedla troubením skladeb na lesnici. Děti si poté
zatroubily na menší borlici a povelku. Moc se jim to
líbilo, mnozí mají talent a povedlo se jim pár zvuků
z nástroje vyloudit, což není vůbec snadné.
Ve středu pátého prosince utekl Mikulášovi čert a
náhle se zjevil v naší klubovně! Děti jsme tak tak uhájili
vlastními těly. Když ale čert zjistil, že žádná zlobivá
dítka mezi námi nejsou, rozdal dětem balíčky
s pochoutkami a upaloval do průvodu zpět za
Mikulášem.
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V sobotu 22. prosince jsme se vydali na procházku do Mladý adept myslivosti, kdy děti po celý školní rok plní
lesa. Navštívili jsme dvě místa s krmným zařízením. Do úkoly teoretické a praktické a dostávají za ně body. Ty
koryt jsme nasypali ječmen, kukuřici, z mrkve a jablíček se pak promění v bronzový odznak a další dva roky na
vytvořili Dubánci na zemi obrázky. Počasí nám nepřálo, to stříbrný a zlatý. Určitě také s dětmi navštívíme
bylo mokro a bláto, proto byla i malá účast. Doufám, že Zlatou srnčí trofej, soutěž s dlouholetou tradicí.
z této vánoční vycházky uděláme tradici. Zvěři to
Na závěr chci poděkovat Dubánkům za jejich nadšení,
pomůže a my se krásně projdeme a pokocháme naší
rodičům za skvělou spolupráci, p. Jiřímu Zanáškovi za
krásnou přírodou. Po celou dobu Dubánčích schůzek
„klubovnu“ a také zástupcům všech tří obcí za jejich
nás doprovází naši pejsci. Dětem ukazujeme vše
podporu. Největší dík patří p. Jiřímu Dostálovi a p. Ing.
prakticky, střídají se ve vodění psů na řemeni, zkoušejí
Stanislavu Hejníkovi za jejich pomoc a trpělivost.
aport, popisují je mysliveckou mluvou a hlavně se s
nimi mazlí.
Daniela Palíková, vedoucí MK Dubánci
Zapojili jsme se také do nového projektu z ČMMJ:
„MYSLIVOSTI ZDAR!“

DUBÁNCI a soutěž Zlatá srnčí trofej

D

ne 18. května 2019 jsme se s Mysliveckým
kroužkem Dubánci zúčastnili okresního kola
soutěže„O ZLATOU SRNČÍ TROFEJ“ OMS Přerov.
Akce se konala v pohádkovém prostředí na chatě
Loučka – Bohuslávky. V doprovodu svých rodičů
přijelo za náš kroužek devět soutěžících. Dubánci
nastoupili v nových krásných tričkách, které náš
kroužek dostal od obce Stará Ves. Celkem soutěžilo
třicet dětí z okresu Přerov plus sedmnáct hostů z okresu
Olomouc.
Zlatou srnčí trofej zahájilo trio trubačů v čele s Ing.
Janem Jenišem. Poté promluvil pan Josef Hrdlička,
místopředseda OMS Přerov, který popřál našim
budoucím myslivcům mnoho úspěchů v soutěži.
Pořadatelka Daniela Palíková krátce seznámila
účastníky soutěže s organizací, s pravidly a technickým

foto D. Palíková
zázemím akce.
Děti nastoupily dle kategorií na určená místa a klání
započalo. Testy teoretických znalostí se psaly v klidu a
tichosti uvnitř chaty. Kategorie nejmladších měla svá
stanoviště před chatou. Členové jedinečného spolku
Děti a příroda, v čele s panem Martinem Polákem, tato
dítka celý den bavila a zkoušela. Cílem u této skupiny
bylo si den pořádně užít a myslivost si tzv. „osahat“.
Děti poznávaly zvěř dle trofejí, lebek, kožešin,
seznámily se se spoustou pomůcek, které k myslivosti
neodmyslitelně patří, např. optika, lovecké hudební
nástroje, potřeby pro psy, aj. Poznávaly např. i druhy
našich ryb, rostlinky, plemena psů.
Přijely nám na výpomoc i dvě šikovné dámy, které se

zabývají chovem a výcvikem jezevčíků. Dovezly si své
psí společníky a prakticky předvedly a popsaly výcvik a
výchovu loveckých psů. Děti byly nadšené a celý den se
psíky běhaly a řádily.
Mezi tím už se zbytek odvážlivců vydal na poznávací
stezku. Terén byl náročný, ale krásný. Stanoviště nás
vedla vysokou trávou přes pařezy a vývraty stromů,
úzkou uličkou mezi oplocenkami. Dovedla nás na
vrchol stezky s úchvatným výhledem na Moravskou
bránu. Lesem přes popadané stromy, kolem tajemné
kazatelny a stanoviště s ukázkou loveckých zbraní nás
dovedla opět k chatě. Naše mláďátka vzala stezku
zodpovědně. Čekalo na ně poznávání zvěře, stromů,
keřů, rostlin, trofejí, kožešin, mysliveckých zařízení, aj.
Děti také musely zodpovědět spoustu náročných
otázek.
U chaty zatím probíhalo klání ve střelbě ze
vzduchových zbraní na terče. Každý měl tři nástřelné a
deset „ostrých“ ran. Výsledky střeleb byly vynikající.
Po celou dobu soutěže byly stoly plné buchet a koláčů,
které napekly obětavé maminky a babičky. V chatě byla
k dostání káva, čaj a v poledních hodinách výborný
guláš z divočáka a buřty na opékání. Guláš se snědl
téměř celý a lidem velmi chutnal. Perfektně se o nás
postarali přátelé ze Staré Vsi a Přestavlk, za to jim patří
obrovský dík. Děti ovšem nejvíce ocenily, když jim
manželé Jarolímovi ze Staré Vsi dovezli ovocné nanuky.
To bylo radosti a výskotu!
Celá akce se odehrávala v přátelské atmosféře plné
jarního sluníčka. Vítězové jednotlivých kategorií si
odnesli poháry a diplomy, střelci dostali medaile a
diplomy. Všichni soutěžící obdrželi malé dárečky a
pamětní listy. Na závěr promluvil předseda OMS
Přerov pan RNDr. Petr Konvička, který všem vítězům
pogratuloval a po předání všech cen jsme si všichni
zazpívali „Lesu lovu zdar!“
Naši Dubánci sice nebyli „nejlepší“, ale ve velké
konkurenci skvěle obstáli a hlavně se plně zapojili a
bylo vidět, že je to všechny opravdu baví a dávají do
toho všechno. Asi tak, jak to umí jen děti.
Daniela Palíková, vedoucí MK Dubánci
„MYSLIVOSTI ZDAR!“
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Informace občanům
TERMÍNY SVOZU ODPADU

Děkujeme majitelům

psů, kteří své miláčky

venčí v obci i v přírodě
na vodítku a sbírají po
nich exkrementy.

Pozvánka na hody 9. - 11. 8. 2019

Tradiční hody ve Staré Vsi se uskuteční ve dnech 9.-11. 8. 2019.
Pořadatelem akce je SC Stará Ves.
Oznamujeme pěstitelům, že bylo
zahájeno pěstitelské pálení.

Přihlášky lze získat přímo v pálenici každý
pátek v době od 16.00 do 18.00 hodin, nebo
na obecním úřadě a na www.obecstaraves.cz
Pálenice nabízí
-tradiční
osvědčenou
Vyplněné přihlášky je možné podat vložením
technologii
dvojité
destilace;
do schránky na vratech pálenice Stará Ves
-vakuové
přečerpávání
č. p. 54, nebo vložením do schránky obecního
kvasů z přepravních
úřadu Stará Ves č. p. 75.
nádob;
-dlouholetou
tradici
Kontakt do pálenice: 581 222 069
pálenice
i
obsluhujícího
V případě dotazů se můžete obrátit i na
personálu, které garantují
obecní úřad na tel: 581 222 014.
kvalitu vypáleného
destilátu.
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