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Oslava 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Staré Vsi

uplynulý rok pomalu končí a nový nám neúprosně
klepe na dveře a já bych Vám chtěla v krátkosti
shrnout pár nejdůležitějších věcí, kterým jsme se na
obci věnovali.
V letním čísle zpravodaje jsem Vás informovala o
připravované realizaci „Předláždění a výškového
srovnání školního dvora“ a chystané „Výměně střešní
krytiny na budově školy“, které se i přes další nutné
havarijní opravy podařilo zdárně dokončit. Mimo tyto
finančně nejnákladnější práce jsme v letošním roce
prováděli opravy v pěstitelské pálenici. Byla provedená

foto J. Šiška ml.
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výměna přepalovacího kotle, došlo k opravě technické
místnosti a vnitřních rozvodů kanalizace v této části
budovy, byl opraven komín, proběhla oprava štítové
zdi a výměna trámů včetně podhledů v průjezdu pálenice. Během letních měsíců bylo provedeno očištění
a následný nátěr střechy obecního úřadu v části nad
obchodem, poštou, kadeřnictvím a ledovnou. V říjnu
byla podána žádost o dotaci do Operačního programu
životního prostředí na akci „Založení vybraných
krajinných prvků v k.ú. Stará Ves u Přerova".
pokračování na str. 2
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I nadále pokračuje zpracovávání projektové dokumentace na „Sportovně kulturní zázemí Stará Ves“.
Začátkem prosince byla podána na stavební úřad žádost
o povolení demolice objektu stávajících šaten a předpokládám, že během března bychom mohli předložit
stavebnímu úřadu i dokumentaci již zmíněného záměru
stavby sportovně kulturního zázemí.
V době, kdy píšu tento příspěvek, je zveřejněn na
úřední desce návrh rozpočtu na příští rok. Mezi
plánované akce, které jsou v rozpočtu zohledněny, patří
například opravy chodníků, které byly původně
plánované na letošní rok, ale nepodařilo se je v důsledku zdlouhavého vyřizování stavebního povolení
zrealizovat.
Mezi další plánované akce patří renovace veřejného
osvětlení, rekonstrukce sociálního zařízení v základní
škole, oprava tanečního parketu, přeložka vedení NN
pro areál hřiště a nákup nového dopravního automobilu pro zásahovou jednotku sboru hasičů. Zastupitelstvo
také rozhodlo o pořízení změny územního plánu obce,
které bylo vyvoláno objektivními příčinami, např. změna stávajícího funkčního členění z ZS 1 na BV v lokalitě
„Přední čtvrtě", návrh zastavitelné plochy individuální
rekreace RI také v lokalitě „Přední čtvrtě" nebo úprava
podmínek využití plochy s rozdílným způsobem využití
ZS1 a ZS2 . Na realizaci těchto akcí se budeme i nadále
ucházet o dotace, které budou vypsány.
Během roku v naší obci proběhlo také mnoho kulturních, společenských či sportovních akcí. Za tím vším
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stojí lidé, kteří jsou ochotní věnovat svůj čas a energii,
abychom se mohli společně sejít, pobavit se, zatancovat
si, zavzpomínat na historii nebo si připomenout tradice.
V minulém roce to byly např. plesy spolků, karneval
pro děti organizovaný mateřskou školou, vodění medvěda, oslavy 130. výročí založení SDH Stará Ves,
myslivecký den, hodové oslavy, oslava ukončení
prázdnin, drakiáda, lampionový průvod obcí, adventní
dílničky a v neposlední řadě adventní zastavení na návsi. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se
podílí na jejich přípravě a realizaci a samozřejmě i těm,
kteří se těchto akcí účastní a tím dávají znát, že se jim
akce líbí.
Na závěr roku tedy ještě jednou děkuji spolkům, nejen
za pořádání akcí, ale i za jejich práci s mládeží, pracovníkům školy za jejich práci při mimoškolních
aktivitách, pracovníkům obce a zastupitelům za jejich
celoroční práci, podnikatelům a firmám, kteří drobnými dary podporují naše spolky v jejich činnosti. Máme
tu čas adventu, Vánoce nám klepou na dveře a přichází
doba, kdy bude mít většina z nás příležitost prožít v klidu několik dní v kruhu svých blízkých.
Přijměte mé přání všeho dobrého. Přeji Vám příjemné
prožití vánočních svátků, naplněné radostí, štěstím a pohodou. Do nového roku přeji hlavně pevné zdraví a hodně
úspěchů v osobním i pracovním životě.
Jiřina Mádrová, starostka

Informace pro občany
Žádáme občany, aby poplatky
v počátku roku 2020 byly placeny
v úřední hodiny v pondělí a
V době od 2. 12. 2019 do 1. 1. středu od 7.00 do 12:00 a od 13.00
do 16.30 a to z důvodu zahájení
2020 včetně je úřad pro
nového roku, s čímž je spojen
veřejnost uzavřen.
velký nárůst administrativy.
Děkujeme za pochopení.
Otevírací doba obecního
úřadu v době vánoční

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU PRO ROK 2020
ČINÍ 460,-- KČ NA OBČANA.
POPLATEK ZA PSA ZŮSTÁVÁ I NADÁLE VE VÝŠI 100,-- KČ NA
PSA.

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM ZASEDÁNÍ S ÚČINNOSTÍ OD
1. 1. 2020 SCHVÁLILO CENU STOČNÉHO VE VÝŠI 29,- KČ VČETNĚ
PŘÍSLUŠNÉ SAZBY DPH.
SLUŠNÉ SAZBY DPH.
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Z jednání zastupitelstva obce Stará Ves
USNESENÍ Č. 8 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
STARÁ VES KONANÉHO
DNE 29. 7. 2019
Zastupitelstvo obce Stará Ves provedlo
kontrolu plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva konaného dne 26. 6.
2019 a schválilo zapisovatelkou Ing.
Alenu Raimrovou a ověřovateli zápisu p. Jarmilu Lojdovou a p. Moniku
Dvořákovou,
-schválilo program zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves konaného
dne 29. 7. 2019,
-vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření za měsíc červen
2019,
-schvaluje dodavatelství na akci
„Výměna střešní krytiny ZŠ a MŠ
Stará Ves “ firmě PZ TRADING
s.r.o., Za mlýnem 30001/58, 750 02
Přerov, IČ: 26850486 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,
-projednalo a schvaluje uzavření
Smlouvy o realizaci překládky sítě
elektronických komunikací
č. VPI/MS/2019/00153.
V bodu různé starostka přednesla:
• informace z rady MR Moštěnka,
kde byl schválen akční plán komunitního plánu sociálních služeb DSO
mikroregionu Moštěnka, akční plán
je prováděcím předpisem střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
mikroregionu, veškeré informace ke
komunitnímu plánování sociálních
služeb DSO mikroregionu
Moštěnka jsou dostupné na www.sitpomoci.cz,
• informace o průběhu prací
„Předláždění a stav. úpravy dvora ZŠ
a MŠ Stará Ves“,
• informace o připravované výzvě
MAS, v rámci které by bylo možno
žádat o dotaci na opravu chodníku
(IROP- Bezpečnost dopravy),
•informace o jednání se společností

ATREGIA, která zpracovává projektovou dokumentaci na realizaci
„Založení krajinných prvků v k. ú.
Stará Ves u Přerova“.

USNESENÍ Č. 9 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
STARÁ VES KONANÉHO DNE
30. 9. 2019
Zastupitelstvo obce Stará Ves
provedlo kontrolu plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného
dne 29. 7. 2019 a schválilo zapisovatelkou Ing. Alenu Raimrovou a
ověřovateli zápisu p. Moniku Dvořákovou a p. Jarmilu Lojdovou,
-schválilo program zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves konaného
dne 30. 9. 2019,
-vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření za měsíc
červenec a srpen 2019,
-schválilo ukončení pachtovní
smlouvy na pacht pozemku p. č.
1312, o výměře 0,2069 ha, v k. ú.
Stará Ves u Přerova, které bylo
uzavřeno mezi obcí Stará Ves a
xxxxxxxx dne 1. 10. 2015, ukončení
pachtu bude provedeno dohodou
k 30. 9. 2019, zastupitelstvo ukládá
starostce provést ukončení pachtovní smlouvy,
-vzalo na vědomí informace k žádosti o prodej pozemku p. č. 1335
v k. ú. Stará Ves u Přerova. Po
projednání zamýšleného prodeje
obecního pozemku s majiteli sousedního pozemku bude stanoven
další postup, popř. zveřejněn záměr
prodeje pozemku na úřední desce,
-projednalo žádost Základní školy a
mateřské školy Stará Ves, IČ:
750 26511, o udělení výjimky
z nejnižšího počtu žáků pro nastavení
organizace základní školy tvořené 3
třídami 1. stupně na školní rok
2019/2020 a tuto výjimku schválilo
podle § 23 odst. 3 a 4 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) na
školní rok 2019/2020, obec Stará
Ves povoluje tuto výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu se školským

zákonem a prováděcím právním
předpisem,
-vzalo na vědomí průběh prací na
akci „Předláždění a stavební úpravy
dvora“ a změnu lhůty plnění díla
z důvodu provádění havarijních
oprav vodovodní přípojky, kanalizace, opěrné zídky, opravy
plynovodu a elektropřípojky, jedná
se o provádění prací nad rámec
uzavřené smlouvy o dílo, které byly
realizovány na základě jednotlivých
objednávek,
-vzalo na vědomí průběh prací na
akci „ Výměna střešní krytiny ZŠ a
MŠ Stará Ves“,
-projednalo a schvaluje uzavření
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého
kraje,
-bere na vědomí informace
akcionářům Vak Přerov a zároveň
poprojednání deleguje v souladu
s § 84 odst. 2 písm. f) zákona
č. 128/2000 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,
-vzalo na vědomí provedení
Dílčího přezkoumání hospodaření
obce Stará Ves za rok 2019,
uskutečněného dne 4. 9. 2019. Při
dílčím přezkoumání hospodaření
obce Stará Ves za rok 2019 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky,
-vzalo na vědomí dokončení
pozemkových úprav v KPU
Přestavlky u Přerova a s tím
spojenou následnou úpravu v účetní
evidenci.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
žádost o prodej pozemku p. č. 215
v k. ú. Stará Ves u Přerova
manželů xxxxxxxx.
V bodu různé starostka přednesla:
• informace o zpracování biologického posouzení k realizaci LBC
1,2,3 na obecních pozemcích o
výměře cca 3 ha a přípravě podkladů
pro podání žádostio dotaci,
• informace o dotaci na hasičské
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Z jednání zastupitelstva obce Stará Ves
auto,
• informace o žádostech občanů o
prověření možnosti umístění
dopravního značení nebo provedení
opatření k zvýšení bezpečnosti na
krajské komunikaci vedoucí obcí,
• informaci o uzavření dohody o
vytvoření pracovní příležitosti
v rámci veřejně prospěšných prací,
• informaci o projektu Hospodářské
komory „Cesta k zaměstnání“, v rámci
projektu bude po absolvování
vzdělávacích aktivit uzavřena dohoda
o poskytnutí příspěvku na mzdové
náklady na zřízení pracovního místa
pracovnice provozu,
• informace o převodu prostředků
z běžného BÚ na spořící bankovní
účet, který má obec zřízen,
• informace o povinném čipování
psů,
• informace z Valné hromady DSO
mikroregionu Moštěnka.

místním poplatku ze psů,
-schválilo Obecně závaznou
vyhlášku obce Stará Ves č. 4/2019,
kterou se ruší OZV č. 3/2010 o
místním poplatku za užívání
veřejného prostranství,
-zastupitelstvo obce příslušné
podle ust. § 6 odst. 6 písm. b)
stavebního zákona ve znění
pozdějších právních předpisů schválilo žádost obce Stará Ves o
pořizování změny Územního plánu
Stará Ves podle ust. § 6 odst. 1 písm.
c) stavebního zákona ve znění
pozdějších právních předpisů, tj.
úřadem územního plánování,
-projednalo a schválilo složení dvou
inventarizačních komisí, které
provedou inventarizaci majetku dle
plánu inventur v termínu 2. 1. 2020
- 24. 1. 2020,
-projednalo a schválilo příspěvek
zastupitelům na pojištění rizik
spojených s výkonem funkce člena
USNESENÍ Č. 10 ZE ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce,
ZASTUPITELSTVA OBCE
-vzalo na vědomí provedení
STARÁ VES KONANÉHO DNE kontroly finančního výboru
2. 12. 2019
provedené dne 25. 11. 2019,
-vzalo na vědomí provedení
Zastupitelstvo obce Stará Ves
kontroly finančního výboru
provedlo kontrolu plnění usnesení ze provedené dne 26. 11. 2019,
zasedání zastupitelstva konaného
-vzalo na vědomí provedení
dne 30. 9. 2019 a schválilo zapisova- kontroly hospodaření obce Stará
telkou Ing. Alenu Raimrovou a
Ves, provedené dne 27. 11. 2019
ověřovateli zápisu p. Moniku
nahrazující interní audit dle zákona
Dvořákovou a p. Jarmilu Lojdovou, č. 320/2001 Sb. v platném znění a
-schválilo program zasedání
nemělo k němu připomínky,
Zastupitelstva obce Stará Ves
-vzalo na vědomí podání žádosti o
konaného dne 2.12.2019,
příspěvek na zajištění provozu
-vzalo na vědomí provedení
hospice na rok 2019, v letošním roce
rozpočtových opatření za měsíc září nemá v úmyslu poskytnutí příspěvku,
a říjen 2019,
-schválilo poskytnutí daru ve výši
-schválilo Obecně závaznou
10 000,- Kč pro mobilní hospic
vyhlášku obce Stará Ves č. 1/2019, o Andělé Stromu života p. s., který
stanovení systému shromažďování,
poskytuje péči pro široké spektrum
sběru, přepravy, třídění, využívání a osob s různými typy diagnóz, poskyodstraňování komunálních odpadů, tuje specializovanou paliativní péči
-schválilo Obecně závaznou
nemocným pacientům, pomoc v péči
vyhlášku obce Stará Ves č. 2/2019 o osobám blízkým a pozůstalým,
místním poplatku za provoz systému
- uložilo starostce uzavření
shromažďování, sběru, přepravy,
darovací smlouvy,
třídění, využívání a odstraňování
-vzalo na vědomí zvýšení cen za
komunálních odpadů,
shromažďování, sběr, přepravu,
-schválilo Obecně závaznou
třídění, využívání a odstraňování
vyhlášku obce Stará Ves č. 3/2019, o

komunálních odpadů.
V bodu různé starostka přednesla na
žádost občanů:
• informace týkající se rozpočtu
akce “Předláždění a stavební úpravy
dvora ZŠ a MŠ Stará Ves", který je
dle provedeného výběru dodavatele
umístěn na profilu zadavatele obce,
kde je zveřejněna kompletní
smlouva o díla včetně rozpočtu a
dodatků,
• informace o výši uhrazených
částek za provedení oprav nevyhovujícího stavu vodovodní
přípojky, kabelu el. a plynového vedení, kanalizace, opravy opěrné
zídky a o úpravách takzvaného atria
školy a schodů k jídelně.,
• informace týkající se rozpočtu na
akci „Výměna střešní krytiny ZŠ a
MŠ Stará Ves“ dle provedeného
výběru dodavatele, je také umístěna
na profilu zadavatele obce, kde je
zveřejněna kompletní smlouva o díla
včetně rozpočtu a dodatku,
• informace o zásadách užívání
obecního vozu, evidenci jízd a její
kontrole v rámci zastupitelstva obce,
• informace o stavu vyřizování
dotace na pořízení hasičského vozu,
projednávání záležitosti v příštím
roce,
• informace o stavu vyřízení žádostí občanů podaných v letošním
roce na odkoupení pozemů a zodpověděla další dotazy občanů.

Informace pro
občany
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V NAŠÍ OBCI
REALIZACE
OPRAV
PROBĚHNE
V POČÁTKU ROKU 2020
V PROSTORÁCH ŠKOLY

Z

důvodu špatného technického
stavu dlažby ve dvoře školy a
zvýšeného rizika úrazu dětí,
zaměstnanců a návštěvníků školy se
zastupitelstvo obce rozhodlo provést
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Informace pro občany
REALIZACE OPRAV V PROSTORÁCH ŠKOLY
V průběhu realizace akce nazvané „Předláždění a
stavební úpravy dvora ZŠ a MŠ Stará Ves“ bylo nutné
po odstranění dlažby a provedení výkopu neprodleně
řešit zjištěný stav inženýrských sítí.
Vodovodní přípojka ještě před připojením vodoměru
tekla, při pokusu o opravu byly zjištěny téměř
neprůchodné trubky celého vedení. Bylo nutné ho
vyměnit od vchodu do školy až po školní jídelnu. Tyto

práce včetně uložení přišly na 47.854,-Kč.
Kabely elektrického vedení a plynové vedení nebyly
správně uloženy a nebyly ani ve správné hloubce, bylo
nutné je přeložit a zabezpečit tak, aby jejich uložení
odpovídalo současným předpisům. Nové uložení
elektrického kabelu stálo 14.703,-Kč, přeložka plynu
pak 38.236,-Kč.

Překvapením pro všechny byl katastrofální stav
kanalizace. Do jímky, která měla být vyřazena
z provozu, neustále tekly splašky ze záchodu v přízemí,
voda z umyvadel z prvního patra a technické místnosti.
Voda ze svodu části střechy neodtékala, ale z rozpadlých
trubek pouze prosakovala pod školu. Potrubí vedoucí
od školní jídelny bylo rozpadlé, nebylo se tedy na co
připojit. Proto bylo nutné nahradit ve dvorním traktu
kompletně celou kanalizaci. Celkové náklady na její
vybudování byly 142.152,-Kč.
Opěrnou zídku vedoucí od školní jídelny jsme chtěli
z důvodu úspory finančních prostředků pouze opravit a
zpevnit. Jaké však bylo naše překvapení – tato zídka
neměla základy. Paní projektantka pro nás nechala
zídku staticky posoudit a následně vypracovala
dokumentaci její opravy, která byla zrealizována
nákladem 199. 466,-Kč.
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Po provedení výškového zaměření výkopu dvora bylo
nutné výškové srovnání prostor dvora a takzvaného
atria, dvorního vstupu do budovy. Byly vybudovány dva
schodišťové stupně a sokl zabraňující dešťové vodě
zatéci k budově. Kanálek ji odvádí do kanalizace. Nově
byly také položeny schody ke školní jídelně. Toto nás
stálo 131.110,-Kč.
Realizace projektu „Předláždění a stavební úpravy
dvora ZŠ a MŠ Stará Ves“ proběhla za finanční
spoluúčasti Olomouckého kraje z „Programu obnovy
venkova 2019“. Obdrželi jsme dotaci 500.000,-Kč.
Celková částka za opravu školního dvora byla cca 1,7
milionu Kč. Přehled všech vynaložených nákladů bude
součástí závěrečného účtu obce za rok 2019.
Další realizovanou akcí probíhající v období prázdnin
a začátku školního roku byla „Výměna střešní krytiny
ZŠ a MŠ Stará Ves “ firmou PZ TRADING s.r.o.
Stav střechy před výměnou krytiny již nebylo možné
řešit opravami. Do školy zatékalo, vítr uvolňoval střešní
prvky, některé trámy byly napadnuté hnilobou. Po
odkrytí záklopu střechy bylo zjištěno vyhnití některých
trámů z horní strany. Proto muselo být přistoupeno
k částečné výměně podzednic a nosných trámů.
Proběhlo také přespádování dvorní části střechy
přístavby, odtok vody je nyní řešen mimo budovu.

-7-
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Celá dřevěná konstrukce střechy byla řádně naimpregnována. Do konstrukce střechy byly přidány turbíny, které
střechu odvětrávají. Dle projektu zpracovaného projektantem byly celkové náklady na výměnu střešní krytiny
stanoveny na 2.562.414,-Kč. Podařilo se nám vysoutěžit cenu nižší. Veškeré práce jsme zrealizovali přibližně za
cenu 1.9 milionu Kč. Přehled všech vynaložených nákladů bude opět součástí závěrečného účtu obce za rok 2019.
Veškeré práce byly prováděny pod dohledem stavebního dozoru paní Ing. Tillerové. Chtěl bych jí i firmám
SISKO a PZ TRADING s.r.o. poděkovat za provedení prací, které našim dětem zlepší prostředí školy na další
desítky let.
Mgr. Jaroslav Šiška, místostarosta obce

foto: fotodokumentace projektu a J. Šiška ml.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 26. října 2019 proběhlo v sále obecního úřadu slavnostní vítání našich nejmenších občánků. V letošním
roce jsme přivítali mezi občany naší obce 8 dětí. O kulturní program se postaraly děti naší základní a mateřské
školy.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

foto V. Raimr

V pátek 1. listopadu jsme se sešli, troufneme si říct, již k tradičnímu lampionovému průvodu obcí. Jsme rády, že si
jako organizátorky udržujeme hladinu vysoké účasti, letos jsme rozdaly přes 50 medailí! Došli jsme suchou nohou a
pár lampionů s pravými svíčkami zvládlo ve velkém větru udržet plamínek. Pevně věříme, že děti byly z krásného
průvodu stejně nadšené jako my. Letos jsme akci zpestřily opékáním špekáčků. Děkujeme obci za přípravu posezení,
krásnou výzdobu návsi a zajištění pitného režimu pro děti i dospělé. Jsme rády, že s námi chodí i rodiče s dávno
dospělými dětmi - i těm patří medaile! Díky také maminkám za připravené dobroty. Příští rok se na vás opět těšíme!
Ing. Alena Raimrová

foto V. Raimr
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ADVENTNÍ ZASTAVENÍ NA NÁVSI
V pátek 6. prosince 2019 se od 16 hodin na návsi obce uskutečnilo již tradiční setkání občanů. Společně s Mikulášem, anděly a čerty byl slavnostně rozsvícen stromeček před obecním úřadem. Vrámci této akce proběhlo
vystoupení žáků zdejší školy spojené s vánočním jarmarkem. Pro děti bylo v sále obecního úřadu přichystáno vystoupení kouzelníka.

VÁNOČNÍ KONCERT PATRIKA MOŽÍŠE

foto V. Raimr

V neděli 8. prosince 2019 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Vsi uskutečnil koncert Patrika Možíše,
jeho hostů Kateřiny Burešové a Anety Trněné. Zpěváci a hudební doprovod připravili do posledního místa zaplněnému kostelu příjemný hudební zážitek.

foto J. Šiška ml.
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Obydlí a život našich předků
/Podle vyprávění pamětníků zapsali žáci a žákyně
kojetínské školy v roce 1928/

G

runt /obydlí větších sedláků/ se skládal z velké a
malé světnice, kuchyně, síně, komory dolní a horní
a ze dvou kůlen. Vcházelo se do něj dveřmi z návsi.
Vstoupilo se do síně, ze které vedly dveře do velké
světnice, kuchyně a na dvůr po pravé straně, na horní
komoru po levé straně. Na konci síně naproti
venkovním dveřím byly dveře do dolní komory, za
kterou pak se táhly chlévy po celé délce dvora.
Ve velké jizbě /světnici/ byla dvě okna na náves a malé
okénko na dvůr. Uvnitř okolo kamen a pece byla lávka,
k peci jeden schodek. Okolo kamen u stropu bylo bidlo.
V jednom koutě u oken byla rohové lávka s rohovou
skříňkou, ve které měl hospodář důležité listiny a peníze.
Byla vždy zamknuta a klíč měl jen hospodář. U ní stál
stůl s trnožemi. Nade dveřmi, které vedly do malé jizby,
visela lišta s hanáckými talíři, mísami, šálky a džbány. U
dveří se nacházela kropenka se svěcenou vodou a nad
stolem obrázky svátých. Pak zde vždycky byla postel
vysoko vystlaná peřinami, v parádnějších světnicích
stával také "kostn se žlutéma grožama" a na něm
sloupkové hodiny, někdy s kukačkou. V malé jizbě byla
postel nízko vystlaná a přikrytá "koperdekó" a několik
obrázků na stěně. Stěny byly bíle zalíčeny, strop
trámový, nenatřený, podlaha hliněná.
V kuchyni byla jen lávka, ve zdi zabudované police,
nad ohništěm byl otevřený komín. Tam se vařila snídaně
na rendlíku se třemi nohami. Bývala to obyčejně polévka
kmínová nebo česnečka, mléčná, syrovátková nebo
ohřálo se jen zelí. Oběd vaříval se jen v chlebové peci.
Oheň byl u její bočni stěny a podél něj byly nastavěny

Informace pro občany

hrnce. K obědu bývala polévka, hrách a kroupy, kaše,
krupice, buchty nebo koláče, omáčka trnková nebo
zemáková. Maso bývalo jen někdy. Fund masa /560 g/,
byl za 5 grošů. Někdy složili se pacholek
/čeledín/,prostřední pohunek a služky malá a velká a
koupili si k obědu fund masa.
K svačině býval chléb s tvarůžky nebo kyškou. K večeři
dávala hospodyně krajánky s chlebem, zemákovou
omáčku, zelí nebo mléko. Maso na večeři nebývalo. Jedli
vždy všichni z jedné mísy.
V dolní komoře byla "móčnica na režnó móko". Stávala
na nohách, aby mouka nevlhla, byla asi 1 m vysoká, 1 m
široká a 2 m dlouhá. Po straně byl průvětrný otvor, který
byl uzavřen dvířky, ta se dala překlopit, když se mouka
nabírala. V dolní komoře býval také "mandl" na válení
prádla. V horní komoře stávala nižší a delší moučnice na
pšeničnou mouku.
Šaty mívali naši předkové na horní komoře
v malovaných truhlách a navěšeny na lištvách, prádlo
bylo v "kostně". Hospodáři spávali ve světnici, batolátka
v kolébce. Větší děti na peci, služky v létě na dolní
komoře, obyčejně na moučnici, v zimě v kuchyni,
pacholci v zimě i v létě v maštali.
Hospodář budil vždy chasu. V létě vstávali ve 4 hodiny,
v zimě později. V zimě se mlátilo, vázala se povřísla,
řezala sečka, osekávaly se vrby a proutí se skládalo do
otýpek nebo se jezdilo do lesa na dříví. Služky draly peří
a předly. Svítilo se lampičkami. Z bavlny si udělali sami
knot, olej do lampiček tlačívali ze "semence".
V Bezměrově, kde je nyní škola, byla tlačírna na olej.
Bochníky vytlačených slupek, tak zvaný "záboj", dávali
kravám před a po telení.
Zdenka Marvanová
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Z činnosti ZŠ a MŠ Stará Ves
Slavnostní zahájení školního roku

D

ne 2. 9. 2019 v 8 hodin jsme slavnostně zahájili nový
školní rok 2019/ 2020.
Úvodním slovem přivítala děti, rodiče, prarodiče a hosty
paní ředitelka Mgr. Kateřina Vansová a následně předala
slovo hostům - 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 Uvítací list a poté si šli noví prvňáčci poprvé s
velkým očekáváním zasednout do školních lavic. Děti z
ostatních ročníků si usedly ve svých krásně vyzdobených
třídách. Jejich třídní paní učitelky jim pověděly potřebné
informace a připily si dětským šampaňským na úspěšný
školní rok.

Den požární bezpečnosti

V

pátek 13. září otevřel Hasičský záchranný sbor
Přerov své brány školám a široké veřejnosti.I přes
velkou návštěvnost čekal na děti bohatý program, který
byl nejen dobře připravený, ale také zorganizovaný.
Děti se dozvěděly mnoho zajímavého z každodenních
povinností i výjezdů hasičů. Mohly si např. obléci
nehořlavý oblek i s helmou, zasoutěžit si a vyzkoušet,
jaké je "posezení" v samotném hasičském autě. Děti byly
velmi spokojené a mnoho z nich se inspirovalo pro své
budoucí povolání.

Dýňování

D

ne 25. října 2019 proběhla v naší škole podzimní
akce pro rodiče a děti - oblíbené vyřezávání dýní a
tvořivá podzimní dílnička, kde si děti mohly vyzkoušet
několik výtvarných a pracovních metod.
Děti, rodiče i prarodiče přišli v hojném počtu a ve
velmi příjemné atmosféře jsme si společně užili pěkné
páteční odpoledne. Na stěnách byly vyvěšeny
inspirativní fotografie, ale tvořivé rodiny byly mnohem
více kreativní. Vyřezávaly se tradiční i netradiční tvary.
Některé svítilničky byly dozdobeny podzimními

Drakiáda

V

páteční odpoledne 20. září se nad Starou Vsí vzneslo
nespočet rozmanitých draků. Co do velikosti tak i
krásných barev. Příjemnou atmosféru těchto podzimních
radovánek dokreslily upečené dobroty našich maminek a
babiček, svařáček a následné opékání buřtů. Spokojenost
malých i velkých potvrzuje i to, že jsme se rozcházeli až
se zapadajícím sluníčkem.

přírodními materiály a myslím si, že domovy těch, kteří
se zúčastnili, byly krásně vyzdobeny. Celou školou se
vinula vůně jakoby dýňového kompotu, svařeného vína
i výborných dobrůtek, které nám napekly maminky a
babičky dětí.

ZPRAVODAJ OBCE STARÁ VES 2/2019
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Z činnosti ZŠ a MŠ Stará Ves
Adventní tvoření

P

řed první adventní nedělí jsme se sešli s maminkami
a dětmi v prostorách obecního úřadu ve Staré Vsi
při tvoření adventních dekorací. Moc šikovné lektorky
z květinářství Podběl nám všem předaly cenné rady
k vazbě tradičních i netradičních věnců. Celý provoněný
podvečer se nesl ve velmi pozitivní náladě a určitě nás
motivoval k dalšímu adventnímu tvoření v našich
domovech.

72 hodin

V

elké poděkování patří rodičům i dětem za pomoc
při sázení stromů, které jsme získali v projektu 72
hodin. Když nám stromy v pátek 1. listopadu pan
Bakalík přivezl, byli jsme sice mile překvapeni jejich
velkým vzrůstem, ale bohužel nebylo v našich silách
připravit místa pro jejich sadbu. Proto jsme narychlo na
nedělní odpoledne zorganizovali brigádu. Potěšila nás
účast rodičů i přátel školy, kteří po nedělním obědě
přišli a aktivně se zapojili do pomoci s výsadbou. Nyní
už čeká práce na děti. Každá třída ZŠ i třída MŠ se stane
garantem jednoho ze stromů. Svému stromu vytvoří
vzkaz, který uloží do lahve a zakopou k jeho kořenům.
V následujících dnech i měsících o stromy budou dále
pečovat.

Školní družina

kolní družina v letošním školním roce rozšířila svou
ŠI nadále
činnost o každodenní ranní blok před vyučováním.
aktivně podporujeme projekt Sportuj ve škole.

Zařazujeme více pohybových aktivit ve škole, na dvoře i
školní zahradě. V prvním čtvrtletí jsme navštívili zámek
v Holešově a místní knihovnu s praktickým a zábavně
připraveným programem.Také proběhla úspěšná soutěž
Družina má TALENT a neméně úspěšný Turnaj
v piškvorkách. Mezi nejoblíbenější činnosti dětí stále
patří stavění z Lega, stolní a kolektivní hry.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Stará Ves

foto ZŠ a MŠ Stará Ves
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Farnost Stará Ves
Nové osvětlení presbytáře

V

dubnu 2019 bylo vyrobeno firmou VM light, s.r.o.
z Brna a dodáno nové LED osvětlení. Celkem bylo
z původních 7 ks svítidel s celkovým výkonem 1900 W
namontováno 17ks nových s celkovým výkonem
866 W. Nové osvětlení bylo umístěno v presbytáři na
původních místech kolem hlavního oltáře, v místech
nad ministrantskými lavicemi osvětlující sochy,
osvětlení obětního stolu a čtenářského pultu. Díky
novému LED osvětlení tak získal prostor jak výborných
světelných podmínek, tak i nemalé úspory spotřeby.
Pevně věříme, že časem bude vyměněna a nasvětlena
zbývající část interiéru, především samotná loď kostela.
Celkové náklady na materiál přišlo farnost na necelých
71 tisíc korun.

Pouť u kapličky v lese Dubina

P

rvní zářijovou neděli jsme uskutečnili tradiční pouť
ke kapličce u studánky v lese Dubina. Počasí nám
velmi přálo i při slavení mše svaté. Jenom škoda, že
voda ze studánky netekla. Podepsalo se na ní nejen
období sucha, ale i její špatný technický stav. Proto je
důležité se modlit i za takovou věc, jako je právě voda.

Poděkování za úrodu a žehnání aktovek

V

neděli 8. 9. 2019 jsme při mši svaté poděkovali za
letošní úrodu z našich zahrad a polí a zároveň
prosili o Boží pomoc v novém školním roce pro naše
děti, při které jim byly požehnány jejich školní aktovky.

Hodová mše

V

e dnech 9.-11. 8. 2019 proběhly hody v naší obci.
Vyvrcholením celých hodových oslav byla slavená
mše svatá, při které celou dobu hrála oblíbená dechová
hudba Moravská Veselka. Celé hodové oslavy jsou
právě projevem památky na zasvěcení kostela
Nanebevzetí Panny Marie v naší obci.

Farní odpoledne

V

sobotu 28. 9. 2019 se na dvoře u fary a kolem
kostela konalo tradiční farní odpoledne plné soutěží
a her pro děti, dále setkání nejen farníků, ale i ostatních
spoluobčanů, kteří si přišli nejen popovídat, ale i
ochutnat z dobrot. Nakonec jsme do pozdních večerních
hodin poseděli a opekli špekáčky u ohně a ochutnali i
něco ostřejšího na den Václavů .

ZPRAVODAJ OBCE STARÁ VES 2/2019
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Farnost Stará Ves

foto Farnost Stará Ves

Ve zkratce však nesmíme zapomenout, že …

B

ěhem letošního roku byl dokončen úklid starého
dřeva z vazby kostela a upraveno prostranství za
kostelem – uložení kamene a zpevnění svahu za
kostelem a vyčištění od náletových dřevin.
K významné události došlo začátkem června rozsáhlá oprava varhan, které nutně potřebovaly
opravu. Prací se zhostil varhanický mistr z Prostějova.
Byla zhotovena nová skříň ventilátoru s odhlučněním,
rozebrány a vyčištěny varhany od prachu, uhynulých
ptáků, odstranění trusu, vyčištění a nový nátěr píšťal,
prospektu a celých varhan a jejich zrestaurování včetně
nových táhel, klapek atd. V současné době práce trochu
zpomalily kvůli nemoci restaurátora. Celkové
odhadované náklady se budou pohybovat okolo 100 tis.
korun, hrazené ze sbírek a milodarů farníků.
Současná vstupní dubová masívní vrata byla
srovnána, sklížena a stažena, aby nadále mohla dlouho
sloužit.
V měsíci říjnu bylo započato s přípravou projektové
dokumentace na opravu vnější fasády celého kostela,
s jejíž opravou by se mělo započít až v roce 2021.

R

oráty jsou liturgicko – hudební formou ranní
mariánské mše svaté, které se konají pouze
v adventní době. Doba adventní je dobou radostného
očekávání příchodu Ježíše Krista, jeho narození. A
zvlášť pro děti, které se jich hojně účastní, mají
neopakovatelnou atmosféru. Jdou tmou v průvodu
s rozsvícenými lampičkami, zapalujeme adventní svíce
na věnci a je to čas připravit především svá srdce na
příchod Ježíše, očistit je od zlého, očistit od zbytečností,
také něco obětovat, překonat se, uvědomit si, co je pro
mne v životě skutečně důležité.
A po mši sv. - „hurá" na faru na snídani. Ochotné
maminky a babičky už připravují voňavé a čerstvé
rohlíky s máslem, marmeládou, pomazánkou a teplý čaj.
Snídaně jsou úžasným místem, kde se tvoří nová
kamarádství, poznáváme se více navzájem. Snídá s námi
i náš kněz, zajímáme se, jak se daří ve škole, v práci, co
nového. A po vydatné snídani už míří děti za svými
školními povinnostmi.
Přijďte ochutnat a prožít adventní atmosféru. Roráty
jsou prostě nezapomenutelné.
Vladimír Darebníček a Jiří Mrázek

A CO NÁS ČEKÁ DÁL?
V době adventní se koná pravidelně každý
pátek ráno v 6:00 mše svatá – tzv. roráty. „Ano,
v šest.“ „A proč tak brzy?“ „Ještě před ranním
rozbřeskem.“ „Tak to tam nepůjdu.“ „Nechoď,
pak nevíš, o co přicházíš. Vždyť i mně se
kolikrát nechce, ale nechci si to nechat ujít.
Vždyť je to jenom čtyřikrát…“

Vánoční bohoslužby 2019 ve Staré Vsi a
v Přestavlkách
úterý 24.12. ve 21:00 hod – půlnoční ve Staré Vsi
středa 25.12. v 9:30 hod – Stará Ves
čtvrtek 26.12. v 9:30 hod – Přestavlky kaple (na
Štěpána)
středa „Nový rok“ 1.1.2020 v 9:30 hod – Stará Ves
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Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi
Z činnosti mladých hasičů

P

rvní závody v letošním roce se uskutečnily
v Kyselovicích. O zlatou proudnici Hané bojovalo
celkem 46 družstev a naši starší žáci se umístili na 5. a
12. místě, mladší žáci skončili na 7. místě. Druhé
závody sezony proběhly v Beňově. V požárním útoku a
štafetě požárních dvojic se nám dařilo a jak mladší žáci,
tak i starší žáci obsadili 3. místo.

Poslední květnový víkend patřil již tradičně
II. Okresnímu kolu Hry Plamen v Hranicích na
Moravě. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 21 dětí
našeho SDH. Mladší žáci vybojovali 8. místo z 20
kolektivů a starší žáci obsadili 14. místo z 24 kolektivů.
Celovíkendového stanování i soutěží jsme si užili.
Odměnou za dřinu při štafetách nám byl odpolední
relax na bazéně.

Již druhým rokem jsme uskutečnili s dětmi
soustředění v Novém Hrozenkově, kde máme družbu
s místním sborem již mnoho let a také děti si zde našly
kamarády z řad mladých hasičů tamního sboru.
Soustředění se konalo v termínu od 22. 7. do 28. 7.
Odjížděli jsme v pondělí ráno vlakem z Přerova. Všech
27 výletníků dojelo do Nového Hrozenkova přesně na

oběd. Odpoledne nás čekalo stavění stanů a prohlídka
okolí. V úterý byla na programu těžká turistika, výšlap
na rozhlednu Kohútka. Celodenní výlet nám dal pěkně
zabrat a ti nejodolnější měli v nohách bezmála 14 km,
nohy nás bolely ještě v pátek. Ve středu, v odpoledních
hodinách, byl naplánován trénink mladých hasičů
společně s mladými hasiči z Nového Hrozenkova.
Čtvrtek jsme relaxovali a užívali si her. Protože nám
přálo krásné počasí a sluníčko svítilo celý den, my se
mohli pěkně válet u místního Balatonu. V pátek šli
někteří navštívit muzeum Antonína Strnadla.
Odpoledne za námi přijeli další členové sboru a bývalé
členky družstva žen, kteří si společně s panem Petrem
Žárským zavzpomínali na jejich "mladá" léta a tábory,
které oni sami v Hrozenkově zažili.

V sobotu se nám počasí pokazilo a celodenní déšť nám
zkazil náladu. Přesto jsme se i v těchto nepříznivých
podmínkách zúčastnili místních závodů a utkali se
s mladými hasiči domácího sboru. V neděli bylo na
programu balení a uklízení celého areálu u Myslivecké
chaty a v poledne jsme vyrazili zpět domů. Rodiče si
všechny děti ve zdraví a spokojené převzali odpoledne
u naší zbrojnice. I letos se nám soustředění líbilo, bylo
nás víc než loni a snad nás příští rok bude ještě víc.
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Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi
Pozvánku na 5-tý ročník závodů v požárním útoku a
štafetě dvojic, který se konal u nás doma ve Staré Vsi,
přijala tři SDH, a to z Beňova, Karlovic a Nového
Hrozenkova. V kategorii mladších žáků soutěžilo pouze
naše družstvo, přesto byly děti rády, že svůj výkon
mohou ukázat rodičům a prarodičům. V kategorii starší
žáci soutěžilo 5 družstev. Na 5. místě skončilo družstvo
z Nového Hrozenkova, 4. místo patřilo Karlovicím,
3. místo cinklo našemu družstvu B, 2. místo putovalo
do Beňova a 1. místo opět zůstalo doma a patřilo
družstvu A, kterým se podařil náš rekord v požárním
útoku, a to v čase 18:19 s. Jsme rádi, že se soutěž i přes
nižší účast soutěžících daří každým rokem pořádat.

Do Morkovic jezdíme 3-tím rokem a každý rok si
odvezeme nějaký cenný kov. Ani letos tomu nebylo
jinak. Po menších prvotních zmatcích v přihlašování
družstev, jsme měli nakonec v soutěži 2 družstva
mladších žáků a 4 družstva žáků starších. Družstvo A:
Verča Uhlířová, Ema Magyaricz, Jolanka Němcová,
dráhu zvládly s 15-ti trestnými body a obsadily vynikající
9. místo z 21 kolektivů. Družstvo B: Matýsek Tesař,
Barča Nejmetová a Daneček Bezslezina skončili na
17. místě. Byl to pro ně první závod požárnické všestrannosti a já jako vedoucí jsem byla pyšná už jen za to,
že všichni zvládli 2 km dráhu, kde museli splnit celkem
5 disciplín a přitom se nám nikde neztratili. V kategorii
starších žáků závodilo celkem 31 sborů. Naše družstva
skončila následovně. Družstvo D: Domča Juřica, Bětka
Vizi, Šimon Stárek 9. místo. Družstvo C: Mates
Bezslezina, Matouš Stárek, Vilda Němec 7. místo.

Družstvo B: Míša Masná, Míša Pitnerová, Rózinka
Šišková 6. místo. Družstvo A: Honzík Juřica, Vojta
Bezslezina, Robin Magyaricz skvělé 3. místo.
Další kolo Hry Plamen se konalo ve Vysoké k uctění
památky člena místního sboru. Na soutěž jsme měli připravena 3 družstva. V kategorii mladší žáci soutěžili:
Vilda Němec, Verča Uhlířová, Ema Magyaricz, Jolanka
Němcová, Domča Juřica a Barča Nejmetová, kteří zvládli
soutěž na výbornou a uzavřeli top 10. Celkem soutěžilo
30 družstev mladších žáků. Za starší žáky nám závodila
dvě družstva. Družstvo A: Vojta a Mates Bezslezinovi,
Jan Juřica, Robin Magyaricz a Matouš Stárek, kteří se
umístili na krásném 6. místě, ale bohužel do okresního
kola se počítá umístění jen výsledku jednoho z lepších
družstev a tím bylo družstvo děvčat. Míša Masná, Míša
Pitnerová, Róza Šiková, Bětka Vizi a Maruška
Chodníčková získaly pro náš sbor zatím nejcennější
pohár a to za 3. místo z I. Okresního kola Hry Plamen.
V jejich kategorii soutěžilo 38 družstev.

foto SDH Stará Ves
Po těchto závodech ve Vysoké, které byly posledními
závody letošního roku, bylo u nás ve zbrojnici
připraveno menší posezení a občerstvení na ukončení
sezóny jak pro mladé hasiče, tak i pro rodiče a přátele
sboru, kterým bych chtěla poděkovat za jejich podporu
a pomoc při závodech. V kategorii starší žáci svou
"dráhu" ukončili Robert Šiška a Karolína Bolfová, kteří
dosáhli věku 15 let a pokračují do kategorie dorostu.
Naopak naše řady v kategorii mladší žáci rozšířili:
Filípek Juřica, Lili Wágnerová a Terezka Chytilová. Pro
příští sezónu máme 27 mladých hasičů, kteří budou náš
sbor reprezentovat na dalších soutěží.
Ještě jednou děkuji všem, kteří nás podporujete,
pomáháte nám a fandíte
Pavlína Procházková
Vedoucí mládeže SDH Stará Ves
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SC Stará Ves

F

otbalovou přestávku si hráči našeho klubu zpestřili
neobyčejným setkáním. Vesnice Stará Ves u
Rýmařova nás požádala o sehrání přátelského utkání u
příležitosti oslavy 70 let od založení jejich klubu. Byl by
to celkem obyčejný zápas, kdyby se na soupisce soupeře
neobjevila tři zvučná jména – Tomáš Ujfaluši, Marek
Heinz a Martin Fenin – tři bývalí fotbaloví reprezentanti
České republiky. I proto se všichni naši hráči snažili. A
výsledek 5:5 je toho důkazem. Po závěrečných penaltách
jsme to byli my, kdo slavil vítězství 6:5.

Začátek srpna nebyl jen ve znamení začátku sezony,
ale i v organizování tradičních hodových oslav. Věříme,
že všichni, kdo si našli čas a areál navštívili, ocenili naši
snahu připravit co nejlepší program. V pátek přišlo 45
dětí. Děti se rozdělily do čtyř družstev. Každé družstvo
muselo projít nejen sedmi soutěžemi, ale děti musely v
době prázdnin zapojit i mozkové závity, jinak by
neotevřely bednu s pokladem. Večer si návštěvníci
mohli užít letní kino s výborným popkornem. Sobota
patřila tradičně fotbalu a večerní zábavě se skupinou
Forum a hostem večera Jardou Filgasem. V neděli se
všichni těšili na tombolu, vystoupení hasičů a zpestřit
nedělní večer přišel Patrik Možíš s kapelou.

A jak vypadala první polovina naší fotbalové sezony?
Protože se všechny fotbalové kluby trápí nedostatkem
hráčů, byli jsme rádi za dvě nové tváře. Michal Schlehr
přišel z FC Beňov a z FC Želatovice posílil naše řady
Martin Umrian.

První zápas jsme odehráli v Čekyni a začali jsme velmi
dobře. Dvě branky Z. Hilberta a jeden gól M. Michálka
znamenal výhru 3:0. Na hody jsme snad ani nemohli
prohrát. A i když jsme jednu branku inkasovali,
Opatovicím „B“ vstřelili branku M. Lojda, Z. Hilbert a
M. Schlehr. V Pavlovicích jsme vyhráli až na penalty
1:2p (V. Sklenář). Ve Skaličce jsme smolně prohráli o
gól 2:1 (Z. Hilbert). Zápas s Lověšicemi doma znamenal
prohru 1:4 (P. Horák). Nováček soutěže Všechovice nás
na své domácí půdě porazil 4:0. S druhým nováčkem –
Horními Nětčicemi jsme odehráli vyrovnaný zápas,
který jsme vyhráli až po penaltách 4:3 (M. Schlehr,
J. Šulák, Z. Hilbert). K vedoucímu mužstvu tabulky do
Domaželic jsme jeli v neděli ráno, a přestože se trefili
J. Šulák a Z. Hilbert, pět gólů v naší síti znamenalo
prohru 5:2. Na domácí půdě jsme odehráli infarktový
zápas proti Potštátu. Potštát postoupil do okresního
přeboru a my s ním ještě 10 minut před koncem zápasu
prohrávali 1:3. Úžasným závěrem jsme dotáhli na
výsledek 3:3 ( 2x Z. Hilbert, D. Novotníček) a penaltami
jsme si vysloužili vítězství. V Lipníku jsme sice gól
nevstřelili, ale protože se hráči Lipníku trefili do své
branky za nás, odváželi jsme si výhru 0:1 a tři cenné
body. Štěstí se k nám otočilo zády v zápase proti Bělotínu, protože branka soupeře v posledních minutách
zápasu znamenala těsnou prohru 1:2 (K. Dvořák). Další
penalty na nás čekaly v Prosenicích. V normální hrací
době nebyl znám vítěz, protože se obě mužstva trefila
dvakrát (Z. Hilbert, K. Dvořák). A při penaltách to
vypadalo, že vítěze asi ani nepoznáme. Až dvanáctá
penalta soupeře rozhodla o naší prohře 2:1. Poslední
kolo bylo pro nás nešťastné ve všech směrech. Možná
proto, že to bylo kolo třinácté. V průběhu sezony se
zranilo několik hráčů a my poprvé nastoupili pouze
s jedenácti hráči na soupisce. Bohužel jsme měli i smůlu
na soupeře. Věděli jsme, že Hustopeče by byly silný
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SC Stará Ves
soupeř, i kdybychom byli v plné síle. Ale velmi oslabené
mužstvo s nemožností střídat znamenalo největší prohru
na domácím poli 1:10 (T. Procházka).
Takže sečteno podtrženo v polovině sezony jsme
v okresním přeboru s 16 body na 9. místě tabulky s 22:37.
Spousta hráčů využije přestávku k léčení zranění. A my
ostatní se budeme věnovat tréninku a intenzivnímu
hledání nových hráčů.
Za všechny hráče SC Stará Ves bych Vám rád popřál
hezké Vánoce a do nového roku 2020 nejen štěstí, životní
pohodu, ale především hlavně hodně zdraví.
Marek Netopil

foto SC Stará Ves

Myslivecký kroužek "Dubánci"
Vyhodnocení roku a soutěže ZST – DUBÁNCI

V

e středu 29. května 2019 v 17. hodin v sále Obecního
úřadu ve Staré Vsi jsme si udělali setkání kroužku
s rodiči a přáteli, abychom vyhodnotili uplynulý rok.
V květnu jsme totiž oslavili první narozeniny Dubánků.
Také jsme si udělali vyhodnocení soutěže „O ZLATOU
SRNČÍ TROFEJ“.
Pozvání přijali: starostka obce Stará Ves paní Jiřina
Mádrová, starostka obce Přestavlky paní Eva Macháčková,
místostarosta Staré Vsi pan Jaroslav Šiška, Dubánci
s rodiči, prarodiči, sourozenci a naši přátelé, kteří nás
podporují a pomáhají nám.
Účast byla hojná, zaplnili jsme celý sál. Každý donesl něco
na stůl na zakousnutí ke kávě a mohlo se začít. Akci zahájila
vlídným slovem paní starostka Jiřina Mádrová a já pak
osvětlila přítomným důvod našeho setkání.
Všichni členové kroužku přišli v nových tričkách, které
nám věnovala obec Stará Ves, tímto za tento dar velice
děkujeme. Děkujeme za finanční podporu i Honebnímu
společenstvu Stará Ves, za kterou budeme v nejbližší době
kupovat myslivecké kšiltovky pro děti. Také děkujeme paní
starostce obce Přestavlky za drobné dárečky, které všem
dětem při této akci předala.
Nejdříve jsme vyhodnotili okresní kolo Zlaté srnčí trofeje
OMS Přerov:
1. místo v kategorii B – Martin Uhlíř
1. místo v kategorii A – Alžběta Vizi
2. místo v kategorii A – Nela Pavelková
3. místo v kategorii A – Tobiáš Jarolím
„Bramborovou“ medaili dostal Vít Ondrouch, další dvě
medaile dostali Martin a Vítek Koudelkovi. Verunka Uhlířová
obdržela medaili „ZA POMOC“, protože celou soutěž
pomáhala zraněné kamarádce. František Zapletal si vybojoval
medaili „ZA ODVAHU“, protože se jako jediný z nejmladší
kategorie trochu nedopatřením dostal na poznávací stezku,
kterou celou obešel a zvládl, je to velký bojovník!

Střelby: 1. místo – Alžběta Vizi 82 bodů
2. místo – Martin Uhlíř 81 bodů
3. místo – Tobiáš Jarolím 67 bodů
Vítězové jednotlivých kategorií si odnesli krásné poháry. Po
vyhlášení jsme si udělali hromadnou Dubánčí fotku. Paní
starostka nám jménem všech poděkovala za práci s dětmi a po
zhlédnutí fotografií ze soutěže a z chodu kroužku jsme akci
ukončili.
Děkujeme všem za účast a za podporu!
Vedoucí Mysliveckého kroužku DUBÁNCI
Daniela Palíková, Stanislav Hejník a Jiří Dostál

foto Lucie Ondrouchová
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Myslivecký kroužek "Dubánci"
Myslivecký kroužek Dubánci a pomníček
Svatého Huberta

V

e středu 23. října 2019 jsme se s Dubánky
vypravili do staroveského lesa.
Čekal nás zde zvláštní úkol. Oprava pomníčku
patrona myslivců Svatého Huberta, který v roce 2003
postavili tři myslivečtí kamarádi: pan Macháček, Dostál
a Hejník.
Dřevěný domeček s plechovou stříškou stojí na
sloupku, který je zasazen do betonového základu.
Opravu jsme započali odstraněním skla a vyjmutím
starého obrázku, který už byl k nepoznání vybledlý.
Zvětšili jsme novou fotografii a ještě dodali text hymny
Českomoravské myslivecké jednoty. S dětmi jsme na
místě dřevěné i plechové části pomníčku natřeli. Pak
jsme vsadili nový obrázek a zasklili.

Pomníček stojí v lese už šestnáct let, a jelikož byl
výborně udělaný, tak je ve velmi dobrém stavu a nový
obrázek jej opět krásně rozzářil. Děti jsme v krátkosti
seznámili s legendou o Sv. Hubertovi a také jsme si něco
pověděli o probíhající dančí říji. Nejkrásnější ale bylo,
když jsme si všichni u pomníčku hymnu ČMMJ
zazpívali!
Poté jsme cestou k domovu posbírali pár žaludů,
abychom si z nich na další schůzce něco pěkného vyrobili.
„MYSLIVOSTI ZDAR!“
Vedoucí Mysliveckého kroužku DUBÁNCI
Daniela Palíková

foto Daniela Palíková
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Myslivecký spolek Stará Ves
Čas honů, čas přikrmování zvěře

od léta se v našem spolku tak jako každým rokem
J ižpřipravujeme
na zimní období. Prováděli jsme

kontrolu a opravy střech krmelců a zásypů, stavěli nová
krmná zařízení, která jsme následně rozváželi po honitbě
jako náhradu těch rozpadlých a shnilých.

Sušili jsme vojtěšku, kterou jsme svázanou do otepí
rozvezli do našich „boud“- zásobáren krmiva v honitbě.
Od měsíce září jsme zásypy naplnili plevami – odpadem
z obilí vzniklým při jeho čištění. Plevy spolu
s obilovinami poskytují dobrý základ potravy bažantům,
stravu zde najde i zpěvné ptactvo. Celoročně doplňujeme
kamennou sůl do slanisek, protože chlór a sodík v soli
zvěř ke svému životu potřebuje.
V září jsme uskutečnili brokové střelby v Domaželicích.
Prožili jsme spolu krásné dopoledne, které jsme již
tradičně zakončili v hostinci U Popelky, kde jsme také
poblahopřáli vítězi spolkového přeboru v brokové střelbě
Luboši Skácelíkovi, kterému se podařilo zasáhnout
nejvyšší počet asfaltových holubů.
Do honitby jsme rozvezli na 20q obilovin a více než 6q
krmné podzimní směsi, zlepšující kondici a vitalitu
spárkaté zvěře.

Od října začali naši myslivci plnit svoji základní
povinnost - přikrmování zvěře. Každý myslivec má
v honitbě určený zásyp, krmelec či krmítko pro zvěř, do
kterého každý týden přináší z boudy připravené navezené
krmivo. Pokud teploty trvale přejdou pod bod mrazu,
myslivecký hospodář vyhlásí přikrmování dvakrát týdně.
Sklidili jsme také úrodu krmné řepy, kterou jsme rozvezli
jak do lesa, tak do polní části honitby.
S finančním přispěním Honebního společenstva Stará
Ves – Přestavlky – Dobrčice jsme pořídili tři umělé
nory a první z nich jsme zakopali v polní části honitby.
V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat jako

vyvrcholení činnosti a práce spolku dvě společné
vycházky a dva myslivecké hony. Chtěl bych také
poděkovat občanům, že se v době vyhlášeného honu
nepohybují po honitbě. Velice si vážíme podpory našich
honců, kteří jsou nedílnou součástí probíhajícího lovu a
bez jejichž pomoci by nebyl možný úspěšný odlov.
Individuálně jsme se věnovali odstřelu srnčí, dančí a
černé zvěře, také zvěře škodící myslivosti.
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Myslivecký spolek Stará Ves
Naší tradicí je také štědrovečerní krmení zvěře, při
kterém zvěři přilepšujme také ovocem, vzájemně se
potkáváme a přejeme si k svátkům vánočním. Rok
uzavíráme vycházkou naplánovanou na třicátého
prosince. Po jejím skončení vždy společně posedíme,
zhodnotíme uplynulý rok a vzájemně si popřejeme vše
nejlepší v tom nastávajícím.

Zima je pro volně žijící zvěř obdobím strádání, proto
ji po celé období přikrmujeme a někteří lidé nám v této
práci pomáhají. Ne vždy však nacházíme pro zvěř
krmivo vhodné. Jestli chcete pomoci, tak seno, žaludy,
kaštany, bukvice, ovoce, krmná řepa, ale i brambory
jsou vždy vítaným přilepšením pro zvěř. Z obilnin je
nejvhodnější oves. Problematickým je suché pečivo.
Zvěř ho ráda bere, musí být ale naprosto suché,
podávané v době hlubokých mrazů v malých dávkách.
Vlhké pečivo způsobuje průjmy a uhynutí zvěře.

foto J. Šiška ml.
V zimním období je velmi důležité dopřát zvěři
v honitbě klid. Každý její úprk před lidmi či volně
puštěnými psy ji stojí nemálo energie. Zvěř sice uteče,
nemá ale připravenu teplou místnost se stravou a vodou
k odpočinku. Ztráta energie a ochlazování organizmu
ve sněhu pro ni může být smrtelná. Pohybujte se tedy
tiše a psy mějte na vodítku, jen tak nebudeme nacházet
úhyny převážně srnčí zvěře.
Děkujeme za podporu obcím Stará Ves, Přestavlky a
Dobrčice, se kterými úzce spolupracujeme. Poděkování
patří také Honebnímu společenstvu Stará Ves –
Přestavlky – Dobrčice, které nás v našich činnostech
také podporuje.
Za Myslivecký spolek Stará Ves s provoláním
"Myslivosti zdar" a přáním klidných Vánoc a úspěšného nového roku
Mgr. Jaroslav Šiška, předseda spolku
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Síť pomoci Moštěnka
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Síť pomoci Moštěnka

Rozhovor vedla Marie Šuláková

Kontakty:
Mgr. Jana Landsmannová (sociální pracovnice v mikroregionu
Moštěnka):
730 590 004; jana.landsmannova@mostenka.cz
Bc. Markéta Poláchová (koordinátorka sociálních služeb
v mikroregionu Moštěnka):
737 775 991; marketa.kropackova@mas-mostenka.cz
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