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do rukou se vám dostává letní číslo obecního
zpravodaje, ve kterém se dočtete, co se událo v naší obci
od jeho posledního vydání. Během této doby se
uskutečnily čtyři zasedání zastupitelstva obce.
Projednávané záležitosti jsou uvedeny v další části
zpravodaje s názvem „Z jednání zastupitelstva obce
Stará Ves".
V krátkosti bych vás chtěla informovat o několika
větších akcích, které nás čekají zrealizovat v nejbližší
době.

Obec Stará Ves podala Olomouckému kraji začátkem
roku čtyři žádosti o dotaci. Všem žádostem bylo
vyhověno. První žádost byla podána do Programu
obnovy venkova na akci „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Stará Ves“, na kterou byla přislíbena
dotace 500 000,--Kč. Nyní probíhá výběr dodavatele,
samotná realizace, spočívající ve výměně stávajících
svítidel včetně výložníků, výměně rozvaděče s prvky
regulace, ocelových stožárů a části kabelového vedení
bude zahájena během měsíce září 2020. Nynější
sodíková svítidla budou vyměněna za svítidla typu LED.
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Druhá žádost o dotaci byla podána na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH Stará Ves, která je
zároveň podpořena dotací MV ČR 2020. Olomoucký
kraj vyhověl naší žádosti a schválil poskytnutí dotace ve
výši 100 000,--Kč. Ministerstvo vnitra ČR již vydalo
registraci akce. Dle schválených technických podmínek
pro dopravní automobil proběhl výběr dodavatele,
kterým se stala společnost ZHT Group s.r.o. ze Slavíče.
Dodání automobilu dle podmínek dotace proběhne do
konce roku 2020. Cena dle provedeného výběru
dodavatele činí 1 185 316,--Kč včetně DPH.
Třetí žádost obec podala do dotačního titulu Podpora
zpracování územně plánovací dokumentace. Obec Stará
Ves schválila zadání Změny č. 1 Územního plánu Stará
Ves a pořízení zkráceným postupem. Nyní probíhá
zpracování. Do konce měsíce července bude předložen
Návrh změny č. 1 územního plánu pro veřejné
projednání a toto následně proběhne na Magistrátu
města Přerova. Navržené změny jsou obsaženy ve
výpisu z usnesení č. 12. Předpokládané náklady dle
uzavřené smlouvy jsou 90 750,--Kč. Olomoucký kraj
schválil poskytnutí dotace ve výši 45 375,--Kč.
Čtvrtá žádost o dotaci Olomouckému kraji byla
podána do Programu na podporu JSDH 2020.
Této žádosti bylo vyhověno částečně. Důvodem
krácení byl velký počet podaných žádostí.
Dotace ve výši 17 500,-- bude použita na dovybavení
jednotky ochrannými prostředky.
V minulém čísle zpravodaje jsem informovala o
podání žádosti o dotaci na akci „Založení krajinných
prvků v k. ú. Stará Ves u Přerova“ do Operačního
programu životní prostředí. V měsíci květnu jsme
obdrželi informaci o schválení dotace. Ministerstvo
životního prostředí nás vyzvalo k zaslání podkladů
k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zakázka je
zadána formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 20.7.2020.
Předpokládané náklady činí 6,8 mil. Kč včetně DPH.
Předpoklad zahájení prací je stanoven na září 2020 a
dokončení prací na říjen 2023. Jedná se o realizaci
opatření navržených v rámci pozemkových úprav,
konkrétně o založení vybraných krajinných prvků
v katastru obce Stará Ves u Přerova. V rámci projektu je
navržena výsadba tří částí lokálních biocenter LBC 1,
LBC 2, LBC 3. Realizace proběhne na celkové ploše
29 014 m2, na 3 plochách, přičemž bude vysázeno okolo
5 000 kusů stromů a 1 300 kusů keřů. Součástí realizace
je také následná péče o založené výsadby.
V průběhu první poloviny roku jsme již zrealizovali
několik akcí plánovaných na letošní rok. Patří mezi ně
například:
•
Rekonstrukce elektroinstalace v pálenici
(náklady cca 242 tis. Kč)
•
Rekonstrukce elektroinstalace v 1. poschodí
obecního úřadu (předpokládané náklady cca 236 tis. Kč)
•
Rekonstrukce podlahy v sále obecního úřadu
(náklady cca 201 tis. Kč)
•
Instalace 2 ks solárních svítidel umístěných u
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komunikace směrem k ZD (náklady cca 71 tis. Kč)
•
Oprava tanečního parketu NA KOPCÁCH
(náklady cca 236 tis. Kč)
•
Oprava komunikace na točně směrem
k bytovkám u Plaviska (náklady cca 527 tis. Kč)
•
Oprava komunikace od krajské komunikace
směrem k bytovce č. p. 160 (náklady cca 93 tis. Kč)
•
Přeložka vedení NN ke hřišti (náklady 18 tis.
Kč)
•
Další drobnější opravy obecního majetku
(nátěry lavic, oprava studny, opravy související
s provozem a údržbou ČOV a pálenice, nátěr
vchodových dveří OÚ, vymalování sálu a chodby
obecního úřadu atd.)
Aktuálně probíhají práce na opravě tribuny na
fotbalovém hřišti a práce na obnově nátěrů hrazení a
železných konstrukcí na fotbalovém hřišti.
Do konce roku bychom rádi provedli mimo již
zmíněné akce opravu chodníku v uličce od domu č. p.
172 po dům č. p. 188, která byla avizovaná již
v minulém roce. Realizace bude záviset na kapacitních
možnostech dodavatelů.
Máme za sebou první polovinu roku, která byla ve
znamení spousty omezení spojených s novým
koronavirem. Naštěstí v naší obci nebyly žádné
pozitivní případy a pevně doufám, že to zůstane i
nadále. Po celou dobu krizových opatření jsme se snažili
být tu pro ty, kteří to potřebovali. Starším občanů jsme
nabídli pomoc se zajištěním nákupů a dovozu léků.
Této nabídky využilo jen několik málo občanů, což
svědčí o tom, že v naší obci dobře funguje sousedská
výpomoc a jsme si schopni navzájem pomáhat. Také
mne velmi potěšila iniciativa dobrovolnic a
dobrovolníků, kteří nabídli pomocnou ruku při šití a
distribuci roušek pro naše občany. Milé švadlenky,
pomocníci s roznosem a zaměstnanci obce – děkuji za
váš čas a pomoc, velmi si toho vážím. Díky Vám jsme
rozdali přibližně 750 kusů roušek.
Závěrem bych chtěla poprosit i nadále o dodržování
hygienických opatření, aby se u nás stále udržel stav
pozitivních případů na nule. Obec bude dál pravidelně
provádět desinfekci okolí obecního úřadu, zastávek a
kontejnerů na tříděný odpad.
Přestože budeme letošní léto trávit poněkud odlišně
od let minulých, udržujme si pozitivně naladěnou mysl
a nadhled. Přeji Vám krásnou dovolenou, dny plné letní
pohody, odpočinku a nezapomenutelných zážitků.
Bc. Jiřina Mádrová
starostka obce
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Z jednání zastupitelstva obce Stará Ves
USNESENÍ Č. 11 ZE ZASEDÁNÍ 16. 12. 2019 a schválilo zapisovatelem
Ing. Alenu Raimrovou a
ZASTUPITELSTVA OBCE
ověřovateli zápisu p. Moniku DvoSTARÁ VES KONANÉHO
řákovou
a p. Jarmilu Lojdovou,
DNE 16. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Stará Ves
provedlo kontrolu plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne
2. 12. 2019 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 16. 12. 2019,
-vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření za měsíc listopad
2019,
-schválilo stočné na rok 2020 ve výši
29,--Kč/m3 včetně příslušné sazby
DPH,
-schválilo Rozpočet obce Stará Ves
na rok 2020,
-v rámci rozpočtu schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku na
provoz Základní školy a mateřské
školy Stará Ves, okres Přerov, příspěvkové organizace, IČ:75026511 ve
výši 480 000,--Kč,
-schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Ves na období
2020-2022,
-schválilo aktualizaci Plánu rozvoje
obce Stará Ves na období 2020-2022,
-zastupitelstvo obce Stará Ves
v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích schválilo s účinností
od 1. 1. 2020 odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva ve výši 7 000,--Kč
za měsíc,
-vzalo na vědomí návrh pana xxxxxx
na prověření možnosti parkování na
plochách přilehlých ke komunikaci.

USNESENÍ Č. 12 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
STARÁ VES KONANÉHO
DNE 3. 2. 2020
Zastupitelstvo obce Stará Ves
provedlo kontrolu plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne

-schválilo program zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves konaného dne
3. 2. 2020,
-vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření za měsíc prosinec
2020,
-1. Zastupitelstvo obce v souladu s
ust. § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších právních předpisů
schválilo z vlastního podnětu rozhodnutí o pořízení Změny č. 1
Územního plánu Stará Ves zkráceným
postupem,
-2. Zastupitelstvo obce v souladu s
ust. § 55a odst. 2 a 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších právních předpisů
schválilo obsah Změny č.1 Územního plánu Stará Ves v tomto rozsahu:
1) Aktualizace souladu s Politikou
územního rozvoje v aktuálním znění,
2) aktualizace souladu se Zásadami
územního rozvoje Olomouckého kraje
v aktuálním znění,
3) aktualizace zastavěného území ve
smyslu ust. § 58 odst. 3 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů,
4) změna využití plochy vymezené
jako plocha ZS1 Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená, plocha
stabilizovaná, na plochu BV Plochy
bydlení - venkovské, plochu stabilizovanou, v lokalitě „Přední čtvrtě“ –
legalizace stávajících staveb rodinných
domů,
5) prověření možnosti změny trasy
lokálního biokoridoru LBK 8, respektive jeho zúžení v ploše změn K12, a
to v souvislosti s návrhem zastavitelné
plochy pro bydlení BV Plochy bydlení
- venkovské v lokalitě „Přední čtvrtě“,
6) prověření možnosti vymezit
z plochy ZS2 Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená (plocha změn
v krajině K3) plochu zastavitelnou pro
funkci RI Plochy rekreace – rodinná
rekreace v lokalitě „Přední čtvrtě“,

7) prověřit možnost změny plochy
změn v krajině K1, K2 s využitím ZS2
Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená na zastavitelnou plochu
s funkcí ZS1 Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená,
8) navrhnout úpravu podmínek využití území pro plochy s rozdílným
způsobem využití ZS1 Plochy zeleně –
soukromá a vyhrazená a ZS2 Plochy
zeleně – soukromá a vyhrazená,
9) prověření možnosti zpracovat
Změnu č. 1 Územního plánu Stará
Ves jako změnu územního plánu
s prvky regulačního plánu.
10) Orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších právních předpisů,
po posouzení koncepce „Změna
Územního plánu Stará Ves“, vydal
v souladu s § 45i odst. 1 uvedeného
zákona stanovisko, že předložená
koncepce nemůže mít samostatně
nebo ve spojení s jinými záměry a
koncepcemi významný vliv na
předmět ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti.
11) Příslušný úřad podle ust. § 22
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
provedl posouzení vlivů územně
plánovací dokumentace na životní
prostředí podle § 10i odst. 2 zákona
o posuzování vlivů na životní
prostředí a neuplatňuje požadavek
na zpracování vyhodnocení vlivů
„Změny Územního plánu Stará Ves“
na životní prostředí.
3. Zastupitelstvo obce v souladu s
ustanoveními § 35 odst. 3, § 83, § 87
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších právních předpisů,
a podle ust. § 6 odst. 5 písm. f)
stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, ve vazbě
na ust. § 53 odst. 1 tohoto zákona,
určuje zastupitele Jiřinu Mádrovou,
který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování Změny č. 1
Územního plánu Stará Ves.
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Z jednání zastupitelstva obce Stará Ves
V bodu různé byly zodpovězeny dotazy občanů:
Do sekce aktualit na webu obce jsou
zařazovány informace o chystaných
akcích pouze tehdy, když o zveřejnění
požádá jejich pořadatel,
-obec nedostala upozornění na
změnu jízdních řádů od autobusových
dopravců, pokud se o této změně od
občanů dozví, zveřejní ji v sekci
informace – změna jízdního řádu na
webu obce,
-obec považuje příspěvek na pořádání hodových oslav za příspěvek
spolku pořádajícímu v daném roce
hodové oslavy, spolek si totiž ponechává celý zisk z pořádání hodů a
tento obci již dále nevyúčtovává, aktualizace grafu o výši příspěvků
spolkům bude provedena v následujícím čísle zpravodaje obce,
-dříve plánované zateplení půdních
prostor školy nebylo zahrnuto do
předpokládaného rozpočtu
opravované střechy školy, který zpracovala autorizovaná osoba jako
podklad k výběrovému řízení.

-schválilo poskytnutí dotace ve výši
32 500,--Kč pro Sport Club Stará
Ves, z.s. a uložilo starostce podpis
smlouvy,
-schválilo poskytnutí dotace ve výši
7 000,--Kč pro SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Stará Ves a uložilo starostce uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace,
-schválilo poskytnutí dotace ve výši
15 000,--Kč Mysliveckému spolku
Stará Ves a uložilo starostce uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace,
-schválilo poskytnutí daru ve výši
3 000,--Kč Základní organizaci ČSV
Přerov l, Náves 202/41, 751 08 Bochoř, uložilo starostce uzavření
darovací smlouvy,
-schválilo poskytnutí dotace ve výši
60 000,--Kč Římskokatolické farnosti
Stará Ves a veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace a uložilo starostce
podpis smlouvy,
-vzalo na vědomí podání žádosti o
koupi pozemku p.č. 456 v k.ú. Přestavlky u Přerova, další postup bude
stanoven po vytyčení pozemku a
projednání se zástupci jednotlivých
obcí,
USNESENÍ Č. 13 ZE ZASEDÁNÍ -vzalo na vědomí provedenou výsadZASTUPITELSTVA OBCE
bu v Přestavlckém lese,
STARÁ VES KONANÉHO
-schválilo uzavření smlouvy o buDNE 29. 4. 2020
doucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a o umístění stavby č. IP-128024764/SOBSVB/1 k plánované akZastupitelstvo obce Stará Ves
ci: „Stará Ves, p. č. 139/2, svod do SP+
provedlo kontrolu plnění usnesení a
KNN na pozemku p. č. 118 v k.ú. Stazápisu z jednání zastupitelstva ze dne rá Ves u Přerova,
3. 2. 2020 a zároveň schválilo ově-po projednání schválilo setrvání ve
řovateli zápisu p. Jarmilu Lojdovou a spolku Odpady Olomouckého kraje,
Ing. Alenu Raimrovou a zapisovatez.s. a zároveň schválilo nákup akcií
lem Monikou Dvořákovou,
Servisní společnosti odpady Olo-schválilo program zasedání Zastumouckého kraje, a.s. přes spolek jako
pitelstva obce Stará Ves konaného
nepřímý akcionář, cena akcie
dne 29. 4. 2020,
15Kč/kus/1 občan obce, počet akcií je
-vzalo na vědomí provedení rozpočet obyvatel obce Stará Ves k
počtových opatření za měsíc leden,
1. 1. 2020 (619 obyvatel),
únor, březen 2020.
-schválilo dokumentaci na zahájení
-schválilo poskytnutí dotace ve výši výběrového řízení (výzva k podání
10 000,--Kč CDD Emanuel a uložilo
nabídky včetně zadávací dokumentastarostce uzavření smlouvy o poce) na akci — Stará Ves — Dopravní
skytnutí dotace,
automobil,

-schválilo stanovení pětičlenné
hodnotící komise pro výběr dodavatele ve složení:
Ing. Alena Raimrová,
Milan Chodníček,
Radek Filipík,
Tomáš Procházka,
Monika Dvořáková
a oslovení těchto dodavatelů:
ZHT Group s.r.o., se sídlem Hranice
VII Slavíč 16, 75361Hranice, IC:
27762262,
MOTO TRUCK CZ s.r.o., se sídlem
Seifertova 2834/33 Přerov I Město,
IČ:29460824,
KM Rest Ivančice s.r.o., se sídlem
Krumlovská 1430/30, 664 91 Ivančice, IČ:26888831,
-projednalo a schválilo účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Stará
Ves, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ:75026511 za rok 2019
(viz. Protokol o schválení účetní závěrky),
-projednalo a schválilo účetní závěrku obce Stará Ves za rok 2019 (viz.
Protokol o schválení účetní závěrky),
-schválilo Řád veřejného pohřebiště
obce Stará Ves,
-vzalo na vědomí vyhovění žádosti o
poskytnutí dotace ve výši 500 000,-Kč
Olomouckým krajem na rekonstrukci
veřejného osvětlení a přípravu
podkladů pro zahájení výběru dodavatele,
-vzalo na vědomí výsledky e-aukce
na dodavatele plynu a elektřiny na
období 2021- 2022,
-vzalo na vědomí provedení přezkoumání hospodaření obce Stará Ves
za rok 2019, uskutečněného dne 14. 4.
2020, při přezkoumání hospodaření
obce Stará Ves za rok 2019 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky,
-vzalo na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku v teritoriu
Obvodního oddělení PČR Přerov 1 za
období 1. 1. 2019 — 31. 12. 2019,
-vzalo na vědomí provádění oprav a
výběr dodavatele na opravu komunikace na točně.
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Z jednání zastupitelstva obce Stará Ves

USNESENÍ Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
STARÁ VES KONANÉHO DNE
22. 6. 2020
Zastupitelstvo obce Stará Ves
provedlo kontrolu plnění usnesení a
zápisu z jednání zastupitelstva ze dne
29. 4. 2020 a zároveň schválilo ověřovateli zápisu p. Jarmilu Lojdovou a
p. Moniku Dvořákovou a zapisovatelem Ing. Alenu Raimrovou,
-schválilo program zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves konaného
dne 22. 6. 2020,
-vzalo na vědomí provedení rozpočtových opatření za měsíc duben a
květen 2020,
-schválilo celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Stará Ves za
rok 2019 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Stará
Ves za rok 2019 bez výhrad,
-schválilo dodavatelství na akci „Stará Ves – dopravní automobil“ firmě
ZHT Group s. r. o, Slavíč 16, 753 61
Hranice, IČ:27762262 a uložilo starostce obce odeslání oznámení o
výběru nejvýhodnější nabídky
uchazečům, kteří se zúčastnili výběrového řízení na tuto zakázku malého
rozsahu a zároveň uložilo starostce
uzavření smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem,
-schválilo dokumentaci a zahájení
výběrového řízení - výzvu k podání
nabídky a zadávací dokumentaci na
akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Stará Ves“,
-schválilo stanovení pětičlenné
hodnotící komise pro výběr dodavatele ve složení:
Ing. Alena Raimrová, Milan
Chodníček, Radek Filipík, Monika
Dvořáková, Zita Darebníčková a zároveň schválilo oslovení těchto
dodavatelů:
ERMONTA s.r.o., Břest 79, 768 23
Břest, IČ:25531735,
ELSPOMONT s. r. o., Troubecká

79, 751 19 Vlkoš, IČ:2785549,
SATTURN Holešov s.r.o., Dlažánky 305, 769 01 Holešov,
IČ:46900250,
-vzalo na vědomí zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele na akci
„Založení vybraných krajinných
prvků v k. ú. Stará Ves u Přerova“,
schválilo přijetí dotace a dofinancování projektu vlastními finančními
prostředky ve výši rozdílu mezi
celkovými výdaji projektu a dotací
poskytnutou v rámci OPŽP,
-schválilo přijetí dotace v rámci
Programu na podporu JSDH, dotační
titul – Dotace na pořízení
cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro
JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2020, ve výši
100 000,--Kč,
-schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2020/01980/
OKH/DSM uzavřené v souladu
s § 159 a násl. zákona č. 500/2004Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, a se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších právních předpisů,
-schválilo přijetí dotace v rámci
Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020, dotační titul Podpora budování a obnovy infrastruktury, ve výši 500 000,--Kč,
dotace bude použita na výdaje na akci
„Rekonstrukce veřejného osvětlení
v obci Stará Ves“,
-projednalo a schválilo uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace
č. 2020/02139/OSR/DSM uzavřené
v souladu s § 159 a násl. zákona
č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění
pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších
právních předpisů,
-schválilo přijetí dotace v rámci
Programu na podporu JSDH, dotační
titul – Dotace na pořízení, technické
zhodnocení a opravu požární tech-

niky a věcného vybavení JSDH obcí
Olomouckého kraje 2020, ve výši
17 500,--Kč,
-schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2020/01980/
OKH/DSM uzavřené v souladu s
§ 159 a násl. zákona č. 500/2004Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, a se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších právních předpisů,
-schválilo přijetí dotace v rámci
Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020, dotační titul –
Podpora zpracování územně
plánovací dokumentace, ve výši
45 375,--Kč,
-schválilo uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace č. 2020/0813/
OSR/DSM uzavřené v souladu s § 159
a násl. zákona č. 500/2004Sb., správní
řád, ve znění pozdějších právních
předpisů, a se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů,
-schválilo poskytnutí dotace ve výši
40 000,--Kč pro SH ČMS - Sboru
dobrovolných hasičů Stará Ves, Stará
Ves 240, 750 02, IČ:65913957, na zajištění kulturního, společenského a
sportovního programu hodových
oslav a uložilo starostce uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace,
-vzalo na vědomí kontrolu finančního výboru, která byla provedena dne
15. 6. 2020,
-vzalo na vědomí provedení kontroly
kontrolního výboru dne 16. 6. 2020,
-vzalo na vědomí informace starostky o probíhající opravě tanečního
parketu „Na Kopcách“, o probíhající
rekonstrukci elektroinstalace v sále
obecního úřadu, o provedené rekonstrukci podlahy v sále obecního
úřadu, o schválení LHP pro lesní
hospodářský celek Dobrčice, Přestavlky Stará Ves, o průběhu
zpracování změny územního plánu a
o přípravě směny pozemku - obec x
pan xxxxxx.
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OPRAVA KOMUNIKACE NA TOČNĚ TECHNOLOGIÍ TURBO

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
V PĚSTITELSKÉ PÁLENICI

NOVÉ SOLÁRNÍ LED OSVĚTLENÍ
INSTALOVANÉ V LOKALITĚ U DRUŽSTVA
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UMÍSTĚNÍ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY U
CESTY POD HŘBITOVEM SMĚREM NA
PŘESTAVLKY
Jsme rádi, že řada pejskařů začala využívat tento nově
umístěný koš na psí exkrementy.

BUDOVÁNÍ OPLOCENEK V PŘESTAVLCKÉM
LESE
V měsíci březnu byly v Přestavlckém lese zbudovány dvě nové
oplocenky, ve kterých bylo vysazeno přes 5000 stromků
převážně buků a dubů.

REKONSTRUKCE TRIBUN A NÁTĚRY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ V AREÁLŮ HŘIŠTĚ

OPRAVA TANEČNÍHO PARKETU

foto J. Mádrová a J. Šiška ml.
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REKONSTRUKCE PODLAHY A ELEKTROINSTALCE V SÁLE OBECNÍHO ÚŘADU

foto J. Šiška ml.
OPRAVA STUDÁNKY U KAPLIČKY

Za provedenou opravu studánky děkujeme panu Juřicovi, voda již odtéká trubkou z rezervoáru.

foto J. Mádrová

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM ZAPOJENÝM DO ŠITÍ A ROZNOSU ROUŠEK
Obecní úřad děkuje dobrovolníkům,
kteří v době nouzového stavu přiložili
ruku k dílu a zapojili se do šití či
roznosu roušek v naší obci. Celkem
bylo ušito cca 750 ks roušek, které byly
distribuovány přímo do domácností
našich starších spoluobčanů nebo byly
k dispozici v místním obchodě a na
poště.
Dík za šití roušek patří zejména paní
Zapletalové, Darebníčkové, Mrázkové,
Raimrové, Němcové, Jurincové,
Elšíkové, sl. Kozlanské a za roznos
mladým hasičům Vojtovi Bezslezinovi
a Robovi Šiškovi.
foto J. Šiška ml.
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Jak se dříve pásávalo
/Podle vyprávění pamětníků sepsali žáci a žákyně
kojetínské školy v roce 1928/

D

o roku 1874 se rozkládala kolem Kojetína rozsáhlá
pastviska, na nichž místní hospodáři nechávali od
jara do zimy pást koně, krávy a vepře, které vlastnili.
Hospodařilo se jinak než dnes, bez strojů, pro zajištění
úrody byla rozhodující lidská práce. Na polích a ve
stájích vždy byla zaměstnána celá rodina i čeledín a
děvečka, které si větší rolníci najímali. Jen tak zvládli
zasít a sklidit úrodu ze svých pozemků a za časů roboty
také z panských polí. Dědeček a babička mi vypravovali,
že v létě jako děti museli jít ze školy rovnou cestou
domů. Posvačili buďto buchtu nebo kus chleba
s tvarohem a pospíchali za rodiči na pole vytrhávat
plevel z obilí. Domů šli všichni až před večerem, každý
musel nést na hlavě nůši trávy pro krávy. Po příchodu
nejprve nakrmili dobytek, pak se teprve večeřelo. Lidé
si byli vědomi, že zvířata jim pomáhají v práci a
poskytují jim potraviny pro jejich obživu, proto o ně tak
dobře pečovali. Pastva a pobyt v přírodě určitě
zvířatům jen prospívaly.
Koně zůstávali doma ve stáji jen přes zimu. Koncem
března oznámil městský bubeník, že 1. dubna začne
pastva, aby každý hospodář svým koním na zadních
nohách odtrhl podkovy a aby svou louku u pastviska
„ošraňkovel“, aby koně nemohli na louky určené ke
sklizni sena. Pastvisko bylo rozděleno na části, až byla
první část vypasena, zahnal pasák koně na další díl.
Jakmile bylo odvezeno seno z luk, byly odstraněny
šraňky a koně pobíhali bujně a vesele po všech loukách
a lesích. Hříbata a mladí koně, co nebyli potřeba pro
práci, zůstávali na pastvisku až do zimy, domů je zahnali
jen při delším dešti. Pro koně, které bylo třeba
zapřáhnout do potahu, šli obyčejně chlapci. Když přišel
hoch na pastvisko, zavolal na ně a koně, poznavše
známý hlas, vesele zařehtali a běželi mu vstříc. Chlapec
jim dal ohlávky, zavedl je napít do řeky Moravy, pak na
jednoho nasedl a odjel s nimi domů. Horší to bylo v létě,
když slunce pražilo a na koně sedali ovádi. Aby se jim
ubránili, postavili se někam pod strom, všichni do
„koule“ těsně vedle sebe. Měl-li hoch svého koně někde
uprostřed, ani na zavolání se kůň nehnul, nemohl,
neboť ostatní se naň tlačili. Chlapec sedl na toho koně,
který byl na okraji stáda, a dral se s ním mezi ostatní.
Když dorazil ke svému koni, dal mu ohlávku na krk,
přesedl na něho a dral se ke druhému. Pak s oběma za
velkých obtíží vyjel ze shluku koní a odjel domů.
Mělo-li se jeti do Prostějova na trh se senem nebo
obilím, zavěsil hospodář hned večer svým koním na krk
zvonek na řetízku, který uzamknul malým zámečkem,
aby jej nikdo neukradl. V noci pak chlapec své koně
podle hlasu zvonku vyhledal. Dověděl-li se někdo z jeho

kamarádů, že půjde v noci pro koně, ucpal zvonek např.
trávou, ten nezvonil a chlapci dlouho trvalo, než své
koně našel. Jeho rodiče asi pro takový žertík pochopení
neměli, bylo důležité, aby na tržiště dojeli mezi prvními.
Pastvisko pro koně bylo tam, kde je dnes pole zvané
Trávníky, na pozemcích dnešních Horních trávníků se
pásly krávy a vepřový dobytek, vždy odděleně, každé
stádo na opačné straně pastviska. Začátkem dubna ve
městě vybubnovali, že se krávy poženou na pastvu, a
požádali hospodáře, aby svým kravám uřízli ostré konce
rohů, aby se jimi nemohly poranit. Ve stanovený den
chodil pasák časně ráno po ulicích a troubil: „Děvčata,
děvčata, požeňte telata do stáda! A vy, mladé dívky,
požeňte jalůvky do stáda! A vy, staré baby, požeňte ty
krávy do stáda!“ Krávy dobře znaly jeho troubení. Byly
hned nepokojné a když je děvčata odvázala, jako divé
běžely ke vratům a na ulici. Pasák zatím troubil v jiných
ulicích, ony však samy zamířily na místo pod kostelem,
kde čekaly na pasáka. Po jeho příchodu celé stádo
odcházelo na pastvisko. Dojnice zahnal pasák denně na
poledne domů a asi za hodinu po vydojení zase znovu
zpět na pastvu, mladý dobytek a telátka zůstávala na
pastvě celý den. Za vedra pasák umožnil zvířatům napít
se z řeky Moravy, na noc se celé stádo vracelo domů.
Páslo se až do podzimu. Před koncem pastvy zaháněl
pasák zvířata i do polí, kde spásala jetel nebo mladé sítí,
které vyrostlo po žních z vytroušeného zrna. Prasátka
se vyháněla na pastvu ve stejnou dobu jako krávy.
Pokud jim bylo v létě horko, šla se ochladit k řece Hané
a vyválela se tam v bahně. Na noc je vždy pasák hnal
domů a druhý den ráno znovu na pastvu. Na podzim
tomu bylo jinak. Stádo bylo zahnáno do lesa na místo,
kde rostly duby, a zvířata se živila napadanými žaludy.
Zůstávala tam i v noci. V lese byla z proutí upletena
ohrada, do které je pasák navečer sehnal, a někdo
z majitelovy rodiny vždy svému prasátku přinášel další
potravu. Doma nasypal do putýnky trochu tluče, šrotu
nebo otrub a když přišel k vodě, přibral jí také a šel do
lesa. Tam mělo každé prasátko své korýtko a nosič
dohlédl, aby večeře patřila jen jejich zvířeti. Když přišly
mrazy, vzal si každý své prasátko domů. V zimě je
vykrmili a kolem Vánoc prodali nebo zabili.
Pasáci dobytka byli vybíráni a schvalováni
představiteli města, město je platilo z peněz, které
vybralo od majitelů pasených zvířat. Stravu si při pasení
musel každý zajistit sám. Na pastvisko si proto brávali
také kotlík, ten volně zavěsili na třínožku, pod kotlíkem
zatopili a uvařili si oběd. Odpovídali za to, že zvířata se
pásla jen v ohrazených prostorech, že se nezranila, že
nedocházelo k jejich zcizení nebo úhynu.
Marie Krybusová, Lidmila Macenauerová, Františka
Serecká
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Z činnosti ZŠ a MŠ Stará Ves
Vysvědčení za 1. pololetí školního roku

V

e čtvrtek 30. ledna si všichni žáci naší republiky
převzali ohodnocení za svou půlroční práci. Ani
žáci naší školy nebyli výjimkou. Zvláště prvňáčci
očekávali své PRVNÍ vysvědčení s nadšením, ale i
malým napětím. Zatímco v prvním ročníku chyběl jen
jeden žáček, ve vyšších ročnících si z důvodu vyšší
nemocnosti dětí přišli pro vysvědčení rodiče. Při
společném rozdávání jsme zhodnotili, co vše se nám za
půl roku povedlo, v čem se musíme zlepšovat a také co
nás čeká v druhém pololetí. Popřáli jsme si hezké a
odpočinkové pololetní prázdniny.

den již na vleku jezdili všichni a učili se sjíždět mírnější
tzv. školní svah, před přestávkou se podařily i obloučky.
Zkušenější lyžaři jezdili bravurně na hlavním svahu
v areálu. V dalších dnech se dovednosti dětí na
sjezdových lyžích stále zdokonalovaly. Poslední den na
lyžaře čekal maskot sob, se kterým lyžovali, závodili ve
slalomu a samozřejmě všemožně skotačili na sněhu. Za
své výkony získaly děti odměnu a medaili.
Děti si užily krásných pět odpolední na sněhu a na
čerstvém vzduchu. Bylo hezké pozorovat jejich radost a
úsměvy nad sportovními výkony i nově navázané
kamarádství s dětmi z cizích škol.

Uzavření škol z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru na území České republiky

D
Lyžařský kurz

T

ýden před jarními prázdninami jsme prožili
lyžařský týden v Hrubé Vodě. Ve spolupráci se
školou v Beňově a v Bochoři jsme naplnili autobus plný
usměvavých dětí. Letošní zima byla opravdu mírná,
teploty byly často spíše nad nulou. Přesto byl lyžařský
areál v Hrubé Vodě perfektně připravený pro naše
školní lyžaře. Svahy byly zasněžené a zázemí
v restauraci s krbem a teplým čajem bylo velice útulné.
Většinu dní jsme na svahu jezdili úplně sami, jen
v pátek přijelo do areálu více návštěvníků. Lektoři měli
děti rozděleny do menších skupin podle jejich lyžařské
úrovně. První den se malí lyžaři seznamovali s lyžemi a
během tříhodinové výuky se naučili bezpečně lyže na
svahu zastavit, i výjezdy na vleku se jim povedly. Druhý

ne 10. března dopoledne nám volali rodiče, kteří
slyšeli v mediích, že se budou uzavírat školy. My,
paní učitelky, jsme nic nevěděly, až po obědě přicházely
zprávy z ministerstva, hygieny a dalších správních
orgánů. Byla to mimořádná situace pro všechny - žáky,
rodiče i učitele. Stáli jsme ze dne na den před situací,
kterou nikdo z nás ještě nezažil.
Pro zahájení domácího vzdělávání bylo v první řadě
nutné zmapovat, jaké možnosti vzájemné komunikace
s rodiči a žáky máme k dispozici, jakým způsobem lze
realizovat předávání úkolů. Těmi nejdostupnějšími
prostředky byly webové stránky školy, telefonní
hovory, e-maily, videohovory přes messenger, viber.
Rodinám, které nebyly dostatečně vybavené
odpovídající technikou, bylo za tímto účelem nabídnuto
zapůjčení školních Ipadů a notebooků. Tuto možnost
dostali i všichni pedagogové naší školy.
V případě nutnosti zároveň škola žákům zajišťovala a
předávala potřebné materiály v tištěné podobě. Rodiče
máme naštěstí technicky velmi zdatné, takže navázat
komunikaci s nimi nebyl problém.
Starší děti ve čtvrtém a pátém ročníku se zapojily
aktivně samy, mladším dětem veškeré informace
předávali rodiče. Vzájemně jsme sdílely nabídky firem
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s výukovými programy např. Didakta, webináře pro
online výuku. Využily jsme platformu Wocabee, Scio
testování atd. V předmětech vlastivědy a přírodovědy
paní učitelka pracovala s nakladatelstvím Taktik, kde
jsme využily interaktivní učebnice se zábavnými bonusy
pro děti.
Nejvíce inspirací jsme našly u kolegů na
facebookových stránkách, v projektu Sypo, kde měli
webináře lektoři, kteří vzdělávají a seznamují pedagogy
s různými dostupnými nástroji Googlu a jiných
platforem. Velmi se nám osvědčily a také zalíbily Padlet
nástěnky. Dětem jsme přes ně poskytovaly různé
informace, upozornění, udělovaly pochvaly a zadávaly
úkoly. Děti i rodiče ze základní i mateřské školy nás
odměňovali nejen „laiky“, ale také fotografiemi a videi
z domácího prostředí.
Velmi mile nás překvapili žáci při navázání
videohovorů meet, jak spontánně reagovali a byli moc
rádi, že se slyší a vidí s paními učitelkami. I když se
někdy vyskytly technické potíže při navazování spojení,
vždy jsme hovor ukončovali s tím, že se těšíme na další.
Děti se naučily pracovat s google formuláři, které jsme
používaly jako zpětnou vazbu na předkládanou výuku.
Za účasti Pavla Opletala jsme spustili Gsuite a začali
jsme pracovat s google učebnou, která dle zpětných
reakcí dětí a rodičů byla nejpřehlednější a většina
starších dětí si ji ovládala sama. Plánujeme s ní pracovat
i v dalším školním roce. Bude sloužit pro přehledné
zadávání učiva a úkolů pro nepřítomně děti.
Moc si ceníme spolupráce s rodiči, kteří aktivně
s námi komunikovali a byli nápomocni zvládnout toto
pro nikoho lehké období. Děti dostaly jedinečnou
příležitost – učit se kompetencím zodpovědnosti a
samostatnosti. Zjistily, že to není jednoduché přimět se
dobrovolně k práci a plnění povinností.
Vzájemně jsme si uvědomili, že každodenní osobní
kontakt, jak nás dospělých s dětmi, ale i dětí s dětmi
mezi sebou, je velmi důležitý, a že nám všem moc
chyběl klasický provoz základní a mateřské školy.

Projektový den

N

íže bychom Vás chtěly seznámit, jak probíhají
v naší škole projektové dny. Během školního roku
jich máme vždy několik. V tomto školním roce jsme se
všichni věnovali tématům např. 30 let svobody a
demokracie, Advent, Božena Němcová, Karel Čapek,
Masopust a mezi posledními Bylinkové jaro.
Náš projekt „Bylinkové jaro“ odstartovaly bylinky
v keramickém květináči, které jsme dostali od babičky
našeho žáčka.
Řekly jsme si, že bychom mohly s dětmi poznat
nejznámější bylinky, naučit se pozorovat jejich listy a
vůni, vyrobit si vlastní květináč s keramickým
označením. Naučit děti pěstovat a používat bylinky
v běžném životě.
Hlavním cílem tohoto projektu bylo upevnit si
znalosti z prvouky a přírodovědy, zlepšit čtenářskou
gramotnost u žáků, podpořit jejich vztah k přírodě,
podnítit jejich zájem o zahradu, vytvářet u dětí
pozitivní postoje k životnímu prostředí, vést je k úctě
k životu ve všech jeho formách, prohlubovat znalost a
péči o prostředí kolem nás.
Vedeme žáky ke spolupráci, vzájemné kooperaci,
naučení je využívat internet k vyhledání důležitých
informací, k diskuzi, umění komunikovat, aby uměli
obhájit si své myšlenky a nápady.
Hravou a zábavnou formou získali nové vědomosti o
bylinkách, práci s keramickou hlínou a vyrobili si
výrobek, kterým si mohou vyzdobit svůj domov nebo
třídu. Vytvářeli si vztah k vlastnímu zdraví. Vnímali
přírodu všemi smysly. Měli příležitosti k rozvíjení
dětské fantazie, představivosti a výtvarného
vyjadřování.
Na základě prožitkového a činnostního učení se děti
seznámily s bylinkami, které běžně pěstujeme - kopr,
bazalku, oregano, šalvěj, pažitku, meduňku, rýmovník,
mátu, koriandr, mateřídoušku, saturejku, libeček,
majoránku, měsíček, levanduli.
Ve skupinách si všichni vytvořili „bylinkové plakáty“
básničkou, brainstormingem a mottem o své bylince,
všechny informace o bylince si vyhledávali na Ipadu
v Safari prohlížeči i v knihách o bylinkách.
Pod vedením paní Juřicové si děti vyrobily květináč
z plátu keramické hlíny, který si ozdobily obtisky
vybrané bylinky, a také keramickou cedulku pro svoji
bylinku, která se zapíchne do květináče nebo později do
záhonku, aby ji děti poznaly.
Během dne si děti zahrály pohybové hry k tématu – na
Kopřivu, Šla bába kořenářka. Také zvládly velký
bylinkový kvíz. Byly velmi úspěšné a nejvíce nás
potěšilo, když se mezi sebou domlouvaly, kde a jakou
bylinku si doma zasadí.
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Z činnosti ZŠ a MŠ Stará Ves
Při procházce přírodou si vytvořily z přírodnin
písmena s názvy svých bylinek.
Každá skupinka si také uvařila čaj z bylinek. Ochutnali
jsme kopřivový, mátový, meduňkový, šalvějový a
heřmánkový. Děti i my dospělí jsme byli z celého
projektového dne nadšení a s potěšením jsme si
všechny bylinky z projektu zasadili na školní zahradu.
Při návštěvě školy můžete nakouknout.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Stará Ves
foto ZŠ a MŠ Stará Ves

Farnost Stará Ves
2019-2020 NOVÉ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
KOSTELA
Více na: https://www.farnost-staraves.cz/opravy/nove-osvetleni-presbitare/

2020 – II. etapa nového osvětlení

V

květnu letošního roku byla realizována druhá
etapa výměny osvětlení a jeho rozšíření. Na
celkovou obnovu bylo využito znalostí a zkušeností
spol. VM Light s.r.o. s výběrem a dodáním LED
osvětlení jako v předešlém roce. Po vlastní odborné
montáži bylo vše nastaveno a nově nasměrováno na
nové osvitové plochy. A to zejména na oba boční oltáře
a na obrazy nad nimi, osvětlení klenby v chrámové lodi
a nad chórem a nakonec výměna zcela nevyhovujících
imitací svíček na lustru za nové a bezpečné a doplnění
osvětlení stropu se čtyřmi evangelisty rovněž z lustru.

Tyto a další světelné vjemy jsou nejvíce viditelné za
šera či v nočních hodinách, nové osvětlení dalo
vyniknout celkovému charakteru interiéru kostela.
V neposlední řadě je třeba uvést, že výměnou došlo
ke značné úspoře elektrické energie a nákladů na
provoz, a to vše pomocí plné dotace Obecního úřadu
Staré Vsi a souhlasu celého zastupitelstva. Za to jim
patří velký dík a Pán Bůh zaplať! Celkové náklady pouze
na pořízení světelných zdrojů činily na 60 tis. korun.

2019 – I. etapa nového osvětlení presbytáře

V

průběhu měsíce dubna 2019 bylo vyrobeno a
dodáno nové LED osvětlení.
Po odborné prohlídce a naměření svítivosti
osvitových ploch bylo navrženo a vybráno osvětlení
odpovídající potřebám a charakteru místa osvětlení.
Původní nevyhovující osvětlení, které výkonnostně a
spotřebou neodpovídalo dnešním požadavkům, bylo
nedostačující. Nakonec bylo svépomocí odborně
demontováno a nahrazeno novým.

OSVĚTLENÍ 2020
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Farnost Stará Ves
Nové osvětlení bylo umístěno v presbytáři na
původních místech kolem hlavního oltáře a v místech
nad ministrantskými lavicemi. Jedná se o jednoduchý
lištový světelný program s lištovými svítidly, kdy
jednotlivé led reflektory jsou vsazeny do napájecích lišt
a lze s nimi manipulovat a směrovat na dané objekty
včetně nově osvícených soch. V jednotlivých lištách je
možné světla přidávat či odebírat. V dnešní době je
LED technologie na nejvyšší úrovni, což odpovídá i
přiložené srovnání původního osvětlení s novým.
Celkové náklady na rekonstrukci osvětlení
v presbytáři činily necelých 71 tisíc korun. Nové LED
osvětlení dodala a navrhla firma VM light, s.r.o. z Brna.
Kompaktní velikost svítidel nepůsobí rušivě a
scénické osvětlení podtrhuje duchovní atmosféru
kostela. Díky novému LED osvětlení tak získal náš
interiér presbytáře kostela jak výborné světelné
podmínky, tak i nemalé úspory spotřeby elektrické
energie.

Celou instalaci osvětlení bezplatně provedl pan Jiří
Mrázek, a za to mu patří dík.

OPRAVA VARHAN

V

letošním roce začala další fáze opravy varhan
21.dubna. Provádí se oprava mechanických částí hracího stolu, oprava abstraktů (táhel). Po jejím
dokončení bude následovat demontáž všech píšťal,
jejich vyčištění a zpětná montáž. V této konečné fázi
dojde rovněž k ladění. Předpokládáme, že celkové
dokončení opravy a znovurozeznění varhan bude
uzavřeno do podzimu a nástroj opět uslyšíme v plné své
kráse.
Římskokatolická farnost děkuje všem, kteří se podílejí na
údržbě a úpravě prostranství okolo kostela.
Ing. Vladimír Darebníček a Jiří Mrázek

V neděli 14. června 2020 byla od 15:00
hod. sloužena mše svatá v lese Dubina u
opravené studánky.
foto Farnost Stará Ves

Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi

L

etošní sezóna se pro nás, tak jako pro
ostatní místní organizace, nevyvíjí moc
příznivě. I tak jsme něco málo stihli.
Hned na začátku roku jsme měli výroční
schůzi, na kterou byli pozváni i zástupci
místních spolků, zastupitelé obce a zástupci
sdružených sborů. Letošní rok byl volební,
oproti poslednímu volebnímu období u nás
žádné velké změny nenastaly. Starostou SDH
je Radek Filipík, velitelem zásahové jednotky
Tomáš Procházka.
V lednu, v hostinci Na Základně, byl již
tradičně pořádán hasičský ples. K poslechu a
tanci hrála kapela JEN TAK II. Jsme rádi za
velkou účast našich spoluobčanů, kteří se
náramně bavili, takže spousta z nás šla domů
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Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi
až nad ránem. Děkujeme všem sponzorům, kteří
přispěli k obohacení tomboly.
V únoru, v sále OÚ, proběhlo školení první pomoci.
Nikdo z nás neví, kdy a komu budeme muset první
pomoc poskytnout, proto je dobré si vše pravidelně
opakovat. Naším lektorem byl Miroslav Maďar, člen
HZS Přerov. Nejvíc nás zaujala praktická část, kde si
mohli děti i dospělí vyzkoušet například nepřímou
masáž srdce na cvičné figuríně.

věříme, že se s nimi potkáme zase příští rok.
Sice nám závody ještě nezačaly, ale my i tak
doplňujeme výstroj našich mladých hasičů.
Odměnou za loňský úspěch na Okresním kole bylo
pro ně zakoupení nových mikin. Dále jsme dokoupili
11 dresů pro nováčky, na které nám přispěla firma
Lankwitzer s.r.o.
Děkujeme všem co nás podporují a přejeme pevné
zdraví.

Další akcí bylo již tradiční vodění medvěda. Hojnou
účast masek doprovázela kapela pod taktovkou pana
Bobáka, která sklidila zaslouženou pochvalu a my

foto SDH Stará Ves
Pavlína Procházková
Vedoucí mládeže SDH Stará Ves

Myslivecký spolek Stará Ves

Č

innost mysliveckého spolku probíhá celoročně.
Celou zimu jsme přikrmovali zvěř v honitbě. Zima
pro ni byla příznivá, mírná. Přesto naši myslivci do
krmných zařízení roznesli přes 30 q ječmene a
v krmelcích skončila většina nasušené vojtěšky.
V měsíci únoru jsme pořádali tradiční myslivecký
ples v Přestavlkách. Hudební doprovod už po
několikáté obstarala skupina Rocky. Dobrá muzika,
myslivecká kuchyně a bohatá tombola nám každoročně
zajišťují vysokou návštěvnost našeho plesu. Velice si
toho vážíme a děkujeme všem, kteří připěli do tomboly.
Činnost spolku omezila epidemie koronaviru, nestihli
jsme již uskutečnit naši výroční schůzi, naplánovanou
na měsíc březen. I nadále jsme však prováděli
přikrmování zvěře a doplňovali jsme také sůl pro zvěř
ve slaniscích. Při sčítání zvěře jsme napočítali 217 kusů
zajíců, 81 kusů srnčí zvěře, 39 bažantů a 26 kusů daňčí
zvěře. Počet bažantů je velice nízký. Uvidět bažanta
nebo slepici vodící mláďata bude i v naší honitbě brzo
vzácností.
Prováděli jsme také brigádnickou činnost. Rád bych se
zmínil, že podle výkazu brigádnických hodin za rok
2019 naši myslivci odpracovali 1992 brigádnických

hodin. Převážnou část prací pro myslivost – jako je
například budování a oprava posedů, kazatelen,
krmelců a krmítek pro zvěř, slanisek, účastnili se
sklizně vojtěšky a jejího vázání do otepí , navážení
krmiva. Přikrmování zvěře bereme jako svou
povinnost, a do brigádnických hodin ji nezapočítáváme.
Další brigádnická činnost probíhala především při
úspěšném odlovu spárkaté zvěře, pořádání našeho plesu
a mysliveckého dne. Někteří členové spolku za rok
odpracují i 150 brigádnických hodin a za to jim patří
dík.

-15-

ZPRAVODAJ OBCE STARÁ VES 1/2020

Myslivecký spolek Stará Ves
Od epidemie se pořádání našich tradičních brigád
omezilo na individuální. Po ukončení přikrmování
zvěře v měsíci dubnu jsme provedli dezinfikování
krmelců, krmítek na jadrná krmiva a zásypů vápnem.
Zeminu v jejich okolí jsme také přeryli. V místech, kde
se zvěř v zimním období koncentruje, tak zamezujeme
především jejím parazitárním nákazám. Podařilo se
nám také zakopat dvě zbývající liščí umělé nory, které
jsme v loňském roce pořídili s finančním přispěním
Honebního společenstva Stará Ves.
Od uvolnění opatření jsme se opět vrátili ke
společným brigádám. Objížděli jsme honitbu a
opravovali jsme poškozené žebře posedů a kazatelen,
spravovali jsme střechy krmelců a krmítek.
V areálu zemědělského družstva jsme vyráběli žebře
nové, zhotovili jsme nový posed, další posed lehký,
přenosný, který umožňuje přesunutí po honitbě.
Vyrobili jsme také novou základnu pro kazatelnu, na
jejíž zakoupení jsme obdrželi finanční prostředky od
obce Stará Ves. Kazatelna již stojí v Přestavlckém lese,
při jejím usazování nám tentokrát „vypomohl “ pan
Darebníček svojí technikou. Obci i jemu děkujeme.
Sklidili jsme také novou úrodu vojtěšky. Díky
dešťovým přeháňkám jsme ji narychlo ještě
nedosušenou odvezli do areálu družstva pod střechu,
dosušili ji, svázali a tím ji připravili na rozvezení do
zásobníků krmiva v honitbě.

Je období srnčí říje. Všem členům přeji úspěšný odlov,
všem návštěvníkům lesa a honitby příjemné zážitky při
procházkách a pozorování zvěře a přírody bez
motorkářů vjíždějících bezohledně do lesa a cyklistů
pohybujících se mimo
vyznačené cesty.
Za myslivecký spolek
Stará Ves s provoláním
„Myslivosti zdar“
Mgr. Jaroslav Šiška,
předseda spolku

foto J. Šiška ml.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STARÁ VES VÁS SRDEČNĚ ZVE

NA HODOVÉ OSLAVY VE DNECH 14. 8. - 16. 8. 2020
V AREÁLU NA KOPCÁCH VE STARÉ VSI

PROGRAM:
PÁTEK 14. 8. 2020
16:30 BALÓNKOVÁ ŠOU, TÁBORÁK S OPÉKÁNÍM BUŘTŮ, SKÁKACÍ HRAD
17:30 DISKOTÉKA PRO DĚTI, CUKROVÁ VATA, MALOVÁNÍ NA
OBLIČEJ
SOBOTA 15. 8 2020
14:00 FOTBALOVÉ UTKÁNÍ STARÝCH PÁNŮ STARÁ VES - PŘESTAVLKY
17:00 FOTBALOVÉ UTKÁNÍ SC STARÁ VES – DLE ROZLOSOVÁNÍ
20:00 PŘEDHODOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU PRESS ROCK
NEDĚLE 16. 8. 2020
9:00 BUDÍČEK NA NÁVSI S MORAVSKOU VESELKOU
9:30 HODOVÁ MŠE SVATÁ V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
13:00 SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM ÚTOKU A ŠTAFETĚ DVOJIC
15:00 HODOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA S DECHOVOU HUDBOU TRNKOVJANKA
PO CELOU DOBU HODOVÝCH OSLAV BUDE ZAJIŠTĚNO BOHATÉ OBČERSTVENÍ.
SKÁKACÍ HRAD PRO DĚTI, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ.
V NEDĚLI PODVEČER PROBĚHNE LOSOVÁNÍ O ZAJÍMAVÉ CENY.
Děkujeme všem sponzorům za podporu hodových oslav a poskytnuté dary.
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Informace občanům

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