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po roce opět nastal čas adventu a rychle se nám blíží
konec roku. Ten letošní je výrazně odlišný od jiných.
Je to rok, ve kterém nás koronavirová pandemie a
přijatá opatření související s nouzovým stavem
v mnohém omezují a nejsou vždy příjemná. Učíme se
novému způsobu života, přijatá opatření nás nutí
zpomalit a více času trávit ve svých domovech a
především být na sebe opatrní. Buďme prosím trpěliví
a ohleduplní a dodržujme s mírou rozumu nastavená
opatření kvůli sobě, ale především kvůli lidem v našem
okolí, protože každý z nás má ve své rodině někoho,

komu by mohlo toto onemocnění způsobit vážné
problémy.
Konec roku bývá spojován s rekapitulováním.
V letním čísle zpravodaje jsem vás informovala o
několika akcích, které byly zrealizovány v první
polovině roku a které na realizaci čekají. V krátkosti se
ohlédnu za některými z nich.
•
Realizace lokálních biocenter - na plochách
LBC1,3 jsou zhotoveny oplocenky a vysazeny všechny
dřeviny v řadách, které jsou zkultivátorovány a po
novém roce budou zamulčovány. Práce budou
pokračovat i v příštím roce.
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•
Rekonstrukce veřejného osvětlení –
rekonstrukce byla dokončena k 30. 11. 2020. Došlo
k výměně stávajících svítidel včetně výložníků,
doplnění nových svítidel, výměně rozvaděče včetně
prvků regulace, výměně ocelových sloupů a výměně
části kabelového vedení. Rozvaděč je vybaven tzv.
astrohodinami naprogramovanými na měnící se délku
dne. Prvky regulace umožňují snížení světelného
výkonu v nočních hodinách, kdy je v obci minimální
pohyb vozidel a chodců. Rekonstrukce byla navržena
tak, aby došlo ke snížení energetické náročnosti a
snížení nákladů na následný provoz a údržbu
osvětlovací soustavy.
•
Dodání dopravního automobilu – JSDH Stará
Ves byla vybavena automobilem AVIA A 31 z roku
1983, který dle současných požadavků již nesplňoval
podmínky na požární techniku. Na konci listopadu
došlo k předání 9místného dopravního automobilu
umožňujícího přepravu jednotky požární ochrany na
místo zásahu nebo přepravu osob při plnění úkolů na
úseku požární ochrany obyvatelstva. Tento dopravní
automobil splňuje požadavky stanovené vyhláškou o
technických podmínkách požární techniky. Přeji
mnoho šťastných kilometrů a bezpečných návratů.
•
Přístřešek v areálu fotbalového hřiště –
přestože letošní rok nepřál pořádání hromadných akcí,
bylo vyřízeno povolení zhotovení přístřešku vedle
tanečního parketu u fotbalového hřiště a proběhla jeho
realizace. Věřím, že nám bude dobře sloužit a poskytne
tzv. střechu nad hlavou při konání akcí na hřišti i při
nepříznivém počasí.
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•
Změna č. 1 územního plánu Stará Ves – v době
kdy píšu tento příspěvek je naplánováno zasedání
zastupitelstva obce, na kterém bude projednáno
schválení této změny územního plánu. Dokumentace
byla dokončena v červenci 2020 a byla předána úřadu
územního plánování k projednání. Veřejné projednání
s odborným výkladem se uskutečnilo 5. 10. 2020 na
Magistrátu města Přerova. Výsledek projednání byl
zpracován ve Vyhodnocení výsledku řízení
k veřejnému projednání. Krajský úřad Olomouckého
kraje jako nadřízený orgán vydal k návrhu změny
stanovisko, kterým doporučil pokračovat postupem dle
stavebního zákona. V průběhu řízení nebyly uplatněny
k návhu žádné námitky ani připomínky. Úřad
územního plánování na závěr přezkoumal soulad
návrhu Změny č. 1 UP Stará Ves s předpisy a dal
souhlas s předložením ke schválení v Zastupitelstvu
obce Stará Ves. Úplné znění bude zveřejněno po jejím
schválení na webu obce.
Na závěr mého příspěvku mi dovolte - tak jako každý
rok - poděkovat pracovníkům obce, školy, spolkům i
vám občanům za spolupráci a práci, kterou přispíváte
ke kulturnímu a společenskému životu a také vzhledu
naší obce např. úpravou předzahrádek či pomocí
s douklízením sněhu v tomto zimním období.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků v kruhu
svých blízkých a do nového roku hodně zdraví a
mnoho dnů naplněných láskou a porozuměním.
Bc. Jiřina Mádrová
starostka obce

Informace pro občany
DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO JSDH STARÁ VES
Nový požární automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů dodala firma ZTH Group s.r.o. Vozidlo je postaveno na
podvozku Fiat Ducato. Je vybaveno výstražným světelným zařízením modré a červené barvy a také rozhlasovým zařízením
vydávajícím varovný tón. Pro vzájemnou komunikaci mezi jednotkami budou sloužit radiostanice Motorola. Automobil je
určen pro přepravu až devíti osob. V zavazadlovém prostoru je dostatek místa pro lehkou hasičskou výbavu.

foto J. Šiška ml.
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Z jednání zastupitelstva obce Stará Ves
USNESENÍ Č. 15 ZE ZASEDÁNÍ 014D241000465,
-vzalo na vědomí provedení
ZASTUPITELSTVA OBCE
opravy tanečního parketu - cena
STARÁ VES KONANÉHO
194
898,--Kč bez DPH, včetně DPH
DNE 28. 7. 2020
Zastupitelstvo obce Stará Ves provedlo
kontrolu plnění usnesení a zápisu
z jednání zastupitelstva ze dne 22. 6.
2020 a zároveň schválilo ověřovatelem zápisu p. Jarmilu Lojdovou a p.
Moniku Dvořákovou a zapisovatelkou Ing. Alenu Raimrovou,
-schválilo program zasedání
Zastupitelstva obce Stará Ves konaného
dne 28. 7. 2020,
-vzalo na vědomí provedení
rozpočtových opatření za měsíc červen
2020,
-schválilo uzavření smlouvy o dílo na
„Rekonstrukci veřejného osvětlení
ve Staré Vsi“ s firmou ELSPOMONT
s. r. o., Troubecká 79, 751 19 Vlkoš,
IČ: 2785549, která podala nabídku a
splnila požadavky stanovené ve výzvě
a zadávací dokumentaci na zakázku
„Rekonstrukce veřejného osvětlení
v obci Stará Ves“, včetně požadované
záruky na celé dílo v délce 60 měsíců,
ukládá starostce uzavření smlouvy o
dílo s vybraným uchazečem,
-schválilo uzavření smlouvy
k plnění díla „Založení vybraných
krajinných prvků v k. ú. Stará Ves u
Přerova“ s dodavatelem KAVYL, spol.
s. r. o., se sídlem Mohelno 563, 675 75
Mohelno, IČ 49975358 a ukládá
starostce obce odeslání oznámení o
výběru dodavatele podlimitní veřejné
zakázky „Založení vybraných
krajinných prvků v k. ú. Stará Ves u
Přerova“ účastníkům zadávacího
řízení a následně uzavření smlouvy o
dílo s vybraných uchazečem,
-neschválilo poskytnutí daru pro
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.,
na krytí provozních výdajů organizace,
-schválilo poskytnutí daru ve výši
4 000,--Kč pro DPS Radkova Lhota,
-zavazuje se dofinancovat rozdíl
mezi celkovou cenou dopravního
automobilu pro JSDH Stará Ves a
poskytnutou dotací do plné výše
z vlastních zdrojů - číslo akce

235 826,--Kč,
-vzalo na vědomí provádění výměny
obkladů a zhotovení kuchyňky v sále
OU-předpokládaná cena 148 000,--Kč
bez DPH, 179 000 včetně DPH,
-vzalo na vědomí provádění opravy
tribuny, předpokládané náklady cca
180 000,--Kč,
-vzalo na vědomí zpracovávání
projektové dokumentace na
„Sportovní zázemí v obci Stará Ves“ a
zapracování připomínek
k dispozičnímu řešení,
-vzalo na vědomí změnu č. 1 UP
Stará Ves, která byla předána
k dalšímu projednání Magistrátu
města Přerova, odboru územního
plánování a strategického rozvoje.

USNESENÍ Č. 16 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
STARÁ VES KONANÉHO DNE
29. 9. 2020
Zastupitelstvo obce Stará Ves
provedlo kontrolu plnění usnesení a
zápisu z jednání zastupitelstva ze dne
28. 7. 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 29. 9. 2020,
-vzalo na vědomí provedení
rozpočtových opatření za měsíc
červenec a srpen 2020,
-schválilo uzavření dodatku č. 1
k pachtovní smlouvě uzavřené dne
1. 10. 2015 mezi obcí Stará Ves, Stará
Ves 75, 75002 Přerov, IČ:00636584 a
JPJ Netopil, a. s., Žalkovice 185, 76823
Břest, IČ: 02019001, předmětem
uzavření dodatku č. 1 k této pachtovní
smlouvě je ukončení pachtu
k pozemku p. č. 1188, ostatní plocha zeleň, o výměře 12 820 m2, v k. ú.
Stará Ves u Přerova, na kterém byla
zahájena realizace výsadby lokálního
biocentra v rámci realizace opatření

"Založení vybraných krajinných
prvků v k. ú. Stará Ves u Přerova“,
-schválilo uzavření dodatku č. 1
k pachtovní smlouvě uzavřené dne
1. 10. 2015 mezi obcí Stará Ves, Stará
Ves 75, 75002 Přerov, IČ:00636584 a
SALIX MORAVA a.s., se sídlem
Revoluční 30, 751 17 Horní
Moštěnice, IČ: 25380893,
předmětem dodatku č. 1 k této
pachtovní smlouvě je ukončení
pachtu k části pozemku 1202, ostatní
plocha - ostatní komunikace (výměra
ukončení 550 m2), ukončení pachtu
k pozemku p. č. 1205, ostatní plocha
- zeleň, o výměře 11 087 m2,
pozemku p. č. 1300, ostatní plocha zeleň, o výměře 5 107 m2., vše v k. ú.
Stará Ves u Přerova,
-schválilo příslib poskytnutí dotace
za poskytnutí bytu zvláštního určení
v Přerově občanu s trvalým pobytem
mimo město Přerov, ve výši 25 000,-Kč, pro -------------, bytem --------s tím, že částku 25 000,-- Kč v případě
uzavření veřejnoprávní smlouvy se
Statutárním městem Přerov obci Stará
Ves vrátí jako návratný finanční příspěvek, návratná finanční výpomoc
bude ošetřena smlouvou o poskytnutí
příspěvku a jeho vypořádání, zároveň
ukládá starostce podpis příslibu a
uzavření smlouvy o poskytnutí
příspěvku a jeho vypořádání mezi obcí
Stará Ves a -----------,
-schválilo Smlouvu o zřízení věcného
břemene -služebnost č. IP 128024764/VB/1, věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou úplatu 1 200,-Kč bez DPH, ukládá starostce podpis
smlouvy,
-schválilo prodej pozemku p. č.
302/8, ovocný sad, o výměře 146 m2,
v k. ú. Stará Ves u Přerova do
společného jmění manželům ------- ,
bytem Stará Ves, schvaluje prodej za
dohodnutou kupní cenu ve výši
29 200,-- Kč, smluvní strany se
dohodly, že veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva uhradí
kupující,
-schválilo uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby
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Z jednání zastupitelstva obce Stará Ves
č. IP-12-80226751/VB/001 k
plánované akci: Stará Ves, p. č. 234/1,
svod do SP + kNN,
-schválilo koupi pozemku p. č. 82/2,
o výměře 106 m2, v k. ú. Stará Ves u
Přerova od ---------, kupní cena
pozemku vyznačeného GP
490 104/2020 činí 2 000,--Kč,
zastupitelstvo ukládá starostce
uzavření kupní smlouvy, náklady
spojené s prodejem uhradí ---------,
-vzalo na vědomí konání veřejného
projednání Změny č. 1 Územního
plánu Stará Ves, které se uskuteční za
přítomnosti projektanta dne 5. 10.
2020 ve 14.00 hodin v zasedací
místnosti Magistrátu města Přerova
(Bratrská 34, dvorní trakt, dveře
č. D 11),
-schválilo dokumentaci a zahájení
výběrového řízení - výzvu k podání
nabídky a zadávací podmínky na akci
„Oprava chodníku v obci Stará Ves větev 2“, schválilo stanovení tříčlenné
hodnotící komise pro výběr
dodavatele ve složení:

Ing. Alena Raimrová, Milan
Chodníček, Radek Filipík a oslovení
těchto dodavatelů:
Strabag a.s., oblast STŘED, Holická
29, 771 49 Olomouc, IČ:65990960,
Správa a údržba silnic Kroměřížska,
s.r.o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž,
IČ:26908298,
Sisko spol. s.r.o., Velká Dlážka
527/6, 750 02 Přerov, IČ: 47155558
Štěpán Habčák, Dolní 226, 751 14
Dřevohostice, IČ: 18451497,
-vzalo na vědomí zahájení prací na
LBC,
-vzalo na vědomí zahájení prací na
rekonstrukci veřejného osvětlení,
-vzalo na vědomí informaci o
plánovaném předání dopravního
automobilu pro JSDH Stará Ves ve
druhé polovině října,
-vzalo na vědomí zpracování
dokumentace pro ohlášení stavby
„Přístřešek na hřišti“,
-vzalo na vědomí požadavek o
pokácení smrku na hřbitově,
-vzalo na vědomí udělení výjimky

z nejnižšího počtu ZŠ bez nutnosti
dofinancování,
-vzalo na vědomí informaci o
probíhající opravě chodníku u
Stokláskového,
-vzalo na vědomí informaci o dalším
postupu k žádosti o prodej pozemku
p. č. 1335 (nelze provést dělení, bude
ošetřeno věcným břemenem),
-vzalo na vědomí požadavek na
umístění radaru při vjezdu do obce,
-vzalo na vědomí přijetí pracovníka
na VPP s dotací od úřadu práce na
období říjen–listopad 2020,
-vzalo na vědomí uskutečnění voleb
do zastupitelstev krajů a PS, které se
konají 2. 10. a 3. 10. 2020,
-vzalo na vědomí konání sběru
velkoobjemového odpadu 2. 10. - 4.
10. 2020, sběru nebezpečného odpadu
3. 10. 2020 v době od 8.00 do 8.30
hod. u obecního úřadu a sběr
elektrozařízení 3. 10. 2020 v době od
8.00 do 9.00 hod. u obecního úřadu.

Informace pro občany
DOKONČENÍ REKONSTRUKCE SÁLU VČETNĚ KUCHYŇSKÉHO KOUTU V OBECNÍM ÚŘADU
V sále obecního úřadu bylo dokončeno obložení stěn. Přibylo také nové boční nasvícení sálu na stěnách. Změny se dočkal také
kuchyňský kout v boční části sálu. Provedenou rekonstrukcí vzniklo příjemné místo pro setkávání občanů obce, pořádání zastupitelstev, společenských akcí, besed a přednášek.

foto J. Šiška ml.
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Informace pro občany
NOVÁ DŘEVĚNÁ SOCHA NA NÁDVOŘÍ
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
V měsíci srpnu a září byla uměleckým řezbářem
panem Karlem Polýnkem ml. na nádvoří základní a
mateřské školy z torza kmene ořešáku vytvořena
zahradní dřevěná socha "moudré sovy".

POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NAŠÍ
OBCE
Se zpracovanou změnou územního plánu se po jejím schválení zastupitelstvem obce budete moci seznámit na webových stránkách obce.

foto J. Šiška ml.
FIRMA KAVYL SPOL. S.R.O. ZAHÁJILA V MĚSÍCI ZÁŘÍ VYTÝČENÍM PARCEL PRÁCE
NA BUDOVÁNÍ KRAJINNÝCH PRVKŮ V KATASTRU OBCE
V rámci tohoto projektu je realizováno vybudování tří lokálních biocenter, míst, ve kterých se v intenzivně využívané zemědělské krajině výsadbou původních dřevin a keřů umožní nerušený život živočišných společenstev.
Po prvotním vytýčení prostor a přípravě půdy nyní probíhá budování oplocenek a jejich výsadba stromky a keři.
Vysazováno je přes pět tisíc stromků, jde například o habry, třešně ptačí, duby, lípy a jeřáby oskeruše. Z keřů, kterých bude
přibližně 1300 je sázen například hloh, ptačí zob, brslen, trnka a kalina. Biocentra jsou budována na pozemcích obce mezi
dálnicí a Starou Vsí. Práce budou probíhat i v roce 2021. Na realizaci projektu po technické i autorské stránce dohlíží firma
Atregia s.r.o.

foto firma Atregia s.r.o.
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Informace pro občany
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI STARÁ VES
Vítězem výběrového řízení pro provedení rekonstrukce se stala firma ELSPOMONT s.r.o. z Vlkoše.
Provedenou rekonstrukcí došlo k výměně starých sodíkových svítidel včetně výložníků za úspornější svítidla typu LED. Některá svítidla byla také nově doplněna tak, aby osvětlení komunikací vyhovovalo parametrům osvětlenosti v noci. Byl
vyměněn starý nevyhovující rozvaděč, nový nyní umožňuje regulaci světelného výkonu v pozdních nočních hodinách, čímž je
dosaženo další úspory elektrické energie. Staré prorezlé ocelové stožáry byly nahrazeny novými, část vedení, která byla ve
špatném stavu, byla vyměněna za nové.
Rekonstrukcí veřejného osvětlení jsme zlepšili osvětlení obce v nočních hodinách, očekáváme úsporu nákladů za elektrickou
energii a předpokládáme i úsporu nákladů za údržbu.

foto J. Šiška ml. a firma ELSPOMONT s.r.o.
BUDOVÁNÍ PERGOLY U TANEČNÍHO PARKETU "NA KOPCÁCH"
V areálu Na Kopcách vyrůstá v současné době nová zastřešená pergola budovaná z trámů pocházejících z Přestavlckého lesa.
Po nařezání trámů, které probíhalo na mobilním katru přímo v Přestavlckém lese, byly trámy uskladněny v prostorách pálenice v naší obci. Následně byly ohoblovány a povrchově ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Pro vlastní stavbu
pergoly bylo nutné zpracovat projektovou dokumentaci a vyřídit stavební povolení. Zhotovení pergoly se ujal pan Marek
Lukášek, který provádí celou dřevěnou konstrukci stavby.

foto J. Šiška ml.
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Dotace poskytnuté na realizace projektů obce v roce 2020
PROJEKT

"STARÁ VES DOPRAVNÍ AUTOMOBIL"
JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ SPOUÚČASTI
OLOMOUCKÉHO KRAJE VE VÝŠI 100 000,- Kč
Z PROGRAMU NA PODPORU JSDH 2020,
A TO ZA PODMÍNKY SOUČASNÉHO ČERPÁNÍ
INVESTIČNÍ DOTACE VE VÝŠI 450 000,- Kč
MINISTERSTVA VNITRA- GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

PROJEKT

NÁKUP VĚCNÉHO VYBAVENÍ JSDH
STARÁ VES
JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ SPOUÚČASTI
OLOMOUCKÉHO KRAJE VE VÝŠI 17 500,- Kč
Z PROGRAMU NA PODPORU JSDH 2020

PROJEKT

"REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ V OBCI STARÁ VES"

"ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
STARÁ VES"

JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ SPOUÚČASTI
OLOMOUCKÉHO KRAJE VE VÝŠI 500 000,- Kč
Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
OLOMOUCKÉHO KRAJE 2020

JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ SPOUÚČASTI
OLOMOUCKÉHO KRAJE VE VÝŠI 45 375,- Kč
Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
OLOMOUCKÉHO KRAJE 2020

Založení vybranných krajinných prvků v k. ú. Stará Ves u Přerova
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem
pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Účelem dotace je zakládání zeleně v k. ú. Stará Ves u Přerova.
V rámci realizace dojde k založení lokálních biocenter.
Celkové způsobilé výdaje: 3 310 939 Kč
Dotace EU: 3 310 939 Kč (100%)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 31.12. 2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkovací subjekt: Státní fond životního prostředí ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Obec Stará Ves
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Z historie
Sedláci a robota
/Podle vyprávění pamětníků sepsali žáci a žákyně kojetínské
školy v roce 1928/

V

dřívějších dobách byli sedláci zcela podřízeni své
vrchnosti. Veškerou půdu a selské usedlosti ve
vsích vlastnili majitelé panství a sedlákům propůjčovali
dům a určitou výměru půdy do dědičného užívání, ti
jim museli za to slíbit věrnost, poddanství a poslušnost.
Za propůjčení statku platili roční úrok v penězích,
dávky v naturáliích, nejvíce ze všech povinností je však
tížila robota. Kdykoliv se vrchnosti zachtělo, museli se
svými lidmi, dobytkem a nářadím obdělávat panská
pole a nedostávali za to žádný plat. Pokud ihned
neposlechli pánův příkaz nebo odmluvili jeho
úředníkům, byli přísně trestáni, ba i biti. Jako nevolníci
neměli žádná práva, o jejich životě a osudu jejich dětí
rozhodovala vrchnost, pán je soudil i trestal podle svého
uvážení.
Robota byla pěší a tažná. Tažnou robotu podle potřeby
vrchnosti konal sedlák až se třemi koni, pacholkem a
pohůnkem 3 dny v týdnu po celý rok. Od sv. Jana do sv.
Václava musel na robotu posílat i dívku, která od
vrchnosti dostávala dva funty chleba.
Pokud vrchnost neměla práci pro sedláka a koně,
musel s pacholkem a děvečkou na robotu pěší.
Chalupník - v Měrovicích a Uhřičicích říkali zahradník
- užíval asi 30 měřic polí, nemohl si dovolit zaměstnat
čeledína a robotoval sám dva dny v týdnu, domkář bez
polí také dva dny v týdnu. Pověřený panský úředník
vždy předem poručil rychtáři, aby zajistil dostatek
robotníků na určitou práci, rychtář odpovídal za kvalitu
a včasné dokončení úkolu. Na robotu se nastupovalo
v 6 hodin ráno, práce měla končit v 6 hodin večer.
Oběd jim na pole dopravil „obědák“. Do jeho vozu
uložila každá hospodyně „škrošni” s jídlem, které doma
připravila pro své robotníky. Chtěla ukázat své
kuchařské umění a jídla bylo víc než obvykle, přitom
jindy mívali doma nouzi a hlad. Kdo měl horší oběd,
odešel od ostatních, aby ho neviděli. Na robotě museli
sedláci živit rychtáře a drába. Dráb si vybíral vždy to
nejlepší jídlo, co mu nechutnalo, nechal robotníkům.
Rychtář byl ustanoven od vrchnosti a za svůj úřad
zproštěn roboty, rychtářství bylo obyčejně dědičné.
Musel tlumočit sousedům rozkazy vrchnosti,
rozhodoval různé spory o dluhy, meze, škody na
dobytku, kontroloval práci robotníků. Pokud jejich
výkon byl ledabylý, museli vše uvést do pořádku a
rychtáře zavřeli. Později, když byla robota zmírněna a
byla možnost se z ní vyplatit, dostával rychtář za svůj
úřad plat, v Uhřičicích to bylo 18 zlatých ročně.
Drába všichni nenáviděli. Dohlížel na práci
robotníků, nutil je k většímu výkonu, nadával jim,

rozhodoval, kdy práce skončí, kázeň si zjednával i
karabáčem. Zato na něj /ovšem za zády/ pokřikovali:
„Co to je za drába, když nás dom nedává!“ V Popůvkách
zpívali:
„Kojetínští páni, to só cigáni, držijó robotu až do
klekání.” Před drábem se robotníci třásli, mluvili-li
s ním, vždy smekli klobouk, za zády o něm skládali
potupné písničky: „Královský drábe, doma-li jsi,
doma-li jsi? Ptal se na tě ďábel zdravý-li jsi, zdravý-li jsi?
Že přijede pro tě na jelitě, na jelitě, žes bijával chasu na
robotě, na robotě“. Někdy stačilo, aby robotník drábovi
odmluvil a neuctivě se vyjádřil a byl za to bit a zavřen
v Kojetíně na „Zemance“.
Zemanka je dům v Městské ulici v Kojetíně č. 94.
V 16. století patřil zemanskému rodu Jonarů z Vejmovic. V roce 1680 byl prodán i s pozemky hraběti
Ferdinandu ze Salmů, tehdejší kojetínské vrchnosti. Od
té doby ve dvoře bydlel dráb a část stavení a sklepů byla
proměněna na vězení. Tam chodívali sedláci -nevolníciz Kojetína a okolních obcí v sobotu „pro výplatu“,
kterou dostávali od drába karabáčem na lavici. Ještě
dnes tam jsou v hliněné podlaze komory dveře, kterými
se lze dostat do dlouhé temné chodby, vedoucí pod
dvorem až na konec zahrady. Cesta je to velmi
nesnadná, za schody slouží velké kamenné kvádry,
prosakuje tam spodní voda. Sklepení je několika
obloukovítými klenbami rozděleno na části, tu a tam je
hluboko ve zdi upevněn železný kruh nebo koule a
řetěz. Je to prostor, kam byli zavíráni vzpurní nevolníci,
když odmítli poslušnost svému pánu. Žádné písemné
zprávy se ale o vězněných nezachovaly.
Není divu, že při špatném zacházení si hleděli
robotníci svou práci všemožně ulehčit. Tak při svážení
sena nesešlapovali fůry, aby měli dříve naloženo. Při
svážení obilí kladli hodně velké fůry, aby měli dříve
svezeny mandele určené ke svozu jejich vozem. Před
oráním nenamazali kolečka pluhu, ta hodně skřípěla a
robotníci předstírali, že je musí stále opravovat. Jak se
jim dařilo pochopíme z jedné jejich písně.
Kdyby nebe vyschlo a přestaly by deště,
nevyschlo by proto pole ještě,
trýzněných oráčů dost je pot skropuje,
slza robotníka denně je svlažuje.
Nelidské zacházení vrchností s robotníky bylo
příčinou velkého selského povstání v roce 1680, to ale
bylo krvavě potlačeno. Stejně skončilo povstání v roce
1775 za vlády Marie Terezie. Císařovna chtěla
postavení selského lidu zlepšit a 7. září 1775 vydala
robotní patent, který stanovil, že robota má být
vyměřena podle velikosti berní, tedy podle velikosti
pozemků. Její syn císař Josef II. dne 2. listopadu 1781
zcela zrušil nevolnictví, od roku 1785 bylo dovoleno se
z roboty vyplatit. Na statcích olomouckého arcibiskupa

-9roční poplatek za osvobození od robotních povinností
u podruha činil 1 zlatý, u chalupníka 1 zlatý 6 krejcarů,
sedlák musel zaplatit 2 zlaté 9 krejcarů ročně. Všichni
obyvatelé Uhřičic využili této možnosti a obec byla
povinna odvádět 652 zlatých robotního platu ročně.
1. Císař pán Ferdinand
dal nám konstituci
že mohou být všeci
sedláci myslivci.
Co pak inu, ale, sedláci
myslivci, co pak inu, ale, co?
2. Včilké só ti drábi
jako myši v dírách,
není jich k spatření
víc na panských dílách.
Co pak inu, ale ....
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Když v roce 1848 císař Ferdinand Dobrotivý robotu
úplně zrušil, pozbyli sedláci rázem strachu před dráhy,
jejich nadávkami a tresty. Jejich písně hovořily jinou
řečí.

3. Nebohá roboto
dostalas po fraku,
že nebudeš více
zvyšovat frňáku.
Co pak inu, ale….

5. Jak indy ti drábi,
ti bývali páni,
na každé robotě
sedláky bíjali.
Co pak inu, ale….

4. Robota již zdechla,
už nám pominula,
z toho se raduje
i každá kobyla.
Co pak inu, ale….

6. Ubohá roboto,
už nevstávej více,
nebs byla škaredá
jak stará opice.
Co pak inu, ale….
Zdenka Macourková, Aloisie Psotková

Z činnosti ZŠ a MŠ Stará Ves
LETNÍ PŘÍVESNICKÝ TÁBOR

O

d 17. do 21. srpna byl pořádán v prostorách naší
školy tábor plný zábavy, her a sportování.
Celý týden se nesl v duchu Asterixe, Obelixe a všech
galských přátel. Kapacita byla naplněna dětmi naší
školy a kamarády z blízkých vesnic v mikroregionu
Moštěnka.

Lektorky se snažily pro děti připravit co
nejzajímavější program. Naši malí Galové se učili
spolupracovat, jít si příkladem, poznávat přírodu, tvořit
galskou keramiku, vlajky, kostýmy. Vydali se na velkou
cestu Za zlatým srpem, prožili velkou vodní olympiádu,
vařili kouzelný lektvar, lovili divočáky, tančili galský
tanec, složili vlastní pokřik a vymysleli mnoho dalších
aktivit.
Tábor byl spolufinancován z projektu mikroregionu
Moštěnka. Rodiče měli za úkol vyplnit nepříjemnou
legislativu, ale z tváří dětí viděli spokojenost a pro nás
bylo největší odměnou jejich poděkování na konci
týdne. Stálo to za to a těšíme se na další turnus v létě
2021.

PROJEKTOVÉ DNY

V

zhledem k tomu, že jsme si uvědomovali, že
uzavření škol na jaře 2020 bylo pro zákonné
zástupce náročné období, využili jsme projektu
nabízeného MŠMT a poslední srpnový týden jsme
přichystali žákům naší školy vzdělávací aktivity
s aktivním využitím volného času o prázdninách.
V rámci projektu Poznáváme náš kraj děti navštívily
zámek Tovačov, kde Spanilá věž tovačovského zámku
hledí do daleka, seznámily se s historií zámku,
obdivovaly krásné historické prostory (nejvíce barokní
kapli) a zaujala je pověst o „O Černé paní tovačovské“.
Velmi hezký výlet jsme uspořádali na „Zlatou farmu“.
Děti se interaktivně seznámily s pracemi na farmě,
chováním hospodářských zvířat a s péčí o ně. Navštívili
jsme rodinný skanzen, kde jsme obdivovali pomůcky,
které používaly naše prababičky a také jsme si nakoupili
v obchůdku s regionálními a místními potravinami –
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Z činnosti ZŠ a MŠ Stará Ves
nejčastěji mléčné výrobky, někteří i speciální paštiky a
dobrůtky, kterými jistě potěšili své rodinné příslušníky.
Slámové hřiště si děti užily plnými doušky.
V jednom ze dnů jsme navštívili interaktivní výstavu
na zámku Holešov POZNÁVEJ SE, kde děti nadchla
provizorní tělocvična se čtyřkolovým přemísťovadlem,
které jsme si rádi vyzkoušeli úplně všichni, včetně
dospělých.

Poté jsme přešli parkem na zámecké koupaliště, které
jsme po několika hodinách zábavy neradi opouštěli.
V dalších dnech jsme kromě společných míčových a
pohybových her na zahradě nebo dvoře tvořili ve školní
družině. V tomto týdnu se dětem podařil krásný projekt
Slunečnice, při vytváření mapy světa z filcu se děti
nejen dozvěděly, kde leží který světadíl, jaká na něm žijí
zvířata, ale také si při střihaní filcu řádně procvičily
jemnou motoriku.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

D

ne 1. září 2020 jsme slavnostně přivítali nový
školní rok. Po krátkém proslovu předala paní
ředitelka slovo paní starostce Staré Vsi Bc. Jiřině
Mádrové. Všichni jsme přáli dětem i rodičům klidný a
úspěšný školní rok, trpělivost, pevné nervy a mnoho
zdraví. Po úvodních proslovech jsme slavnostně
přivítali děti, které nastoupily do naší první třídy.

Jejich třídní paní učitelka Mgr. Ivana Opletalová děti
představila a společně s paní ředitelkou prvňáčky
pasovaly na žáčky naší školy. 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.

OZDRAVNÝ POBYT

D

ruhý zářijový týden školy jsme prožili
v nádherném prostředí Javorníků v horském
hotelu Portáš.
Svou nadmořskou výškou 960 m n. m. zaručoval čisté
a zdravé ovzduší pro bezpečný pobyt dětí.
Celý týden se nesl v pohádkovém duchu. Již první
den, při návštěvě Muzea A. Strnadla, si děti vyzkoušely
krumplování vlny a soukání na kolovrátku. Při
zkoumání lesa se staly "mravenečky" a poměřily své síly
v hodu polenem. Jindy zase byly badateli při hledání
pobytových stop živočichů. Připravily a ochutnaly
macerát z místních bylin, k tomu vykouzlily zaříkávadlo
s pomocí malé čarodějnice, utkaly obrazy z přírodnin,
staly se výtvarníky v přírodě, zpěváky lidových písní
z Valašska a mnoho dalšího.
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Celý týden svítilo sluníčko, tudíž jsme uskutečnili
kratší výšlapy i celodenní túru. Obdivovali jsme krásy
Valašska a mnozí z nás dospělých i dětí jsme si
slibovali, že do těchto krásných míst vezmeme na výlet
i své příbuzné. Děti byly velmi spokojené a domů si
odvezly nejenom spoustu nových poznatků, ale
především krásných zážitků.

MEDOVÉ SNÍDANĚ

V

pátek 18. září 2020 nás navštívil pan včelař, který
spolupracuje s Ministerstvem zemědělství
v projektu Medové snídaně. Žákům naší školy
představil včely jako zajímavé živé tvory, objasnil jejich
význam pro přírodu i život člověka.

Dříve bylo vaření povidel společenskou událostí, při
které se sešli lidé ze sousedství a dlouhé hodiny ve
velkých kotlích vařili švestky bez přidání cukru. Dnes
je to již velmi ojedinělé a je moc hezké, že se tato
tradice udržela ve Staré Vsi.
Děti si prožily vaření povidel od sbírání švestek až po
ochutnání hotových povidel na svačince ve školní
jídelně. Moc jim také chutnala i „LÍZANKA", kterou
ochutnaly před dlouhým vařením hotových povidel.
Obdivně jsme si prohlédli sušičku ovoce, která pracovala při topení v kamnech. Dětem se exkurze moc
líbila a odnesly si spoustu zajímavých poznatků.

Nejednalo se o prostou přednášku, ale pan lektor
zábavnou a interaktivní formou za pomoci herních i
reálných pracovních pomůcek přiblížil dětem práci
včelařů i práci včel. Moc chválil naše žáčky, jak byli
pozorní, vnímaví a kolik informací o včelách a jejich
životu již věděli. Děti si po skončení pochutnaly na
přichystané medové svačince.

DISTANČNÍ VÝUKA PODZIM 2020

V
POVIDLA VE STARÉ VSI

Z

áří je čas sklízení a zpracovávání plodů zahrady a
my jsme měli možnost s dětmi prožít podzimní
lidovou tradici a poznat, jak se vaří povidla.

láda přijala s účinností od 14. října 2020 další
razantní opatření, a to opět zákaz osobní
přítomností žáků v základních školách.
V tomto druhém období jsme byli již mnohem
připravenější. V srpnu na pedagogické radě jsme se
dohodli, že budeme používat komunikační a on-line
nástroje, které jsme nastavili již na jaře 2020. Měly
sloužit nemocným a chybějícím dětem k doplnění
učiva, úkolům a různým zadáním i do vyučovacích
hodin.
Zajistili jsme, aby se děti dokázaly připojit k G Suite,
do Classroomu, uměly spustit Google Meet a připravili
jsme na to i rodiče našich nejmladších žáčků. Měli jsme
hotový dotazník s prosbou o informace týkající se
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podmínek pro distanční formu vzdělávání, nachystané
smlouvy k výpůjčce školní ICT techniky.
Distanční výuka byla velmi náročná pro nás učitelky
již na samotnou přípravu. Během prvních dní jsme se
samostudiem seznámily s novým Google nástrojem
JAMBOARD, který nám významně vypomohl
interaktivně pracovat s dětmi při on-line hodinách.
Velmi náročná byla distanční výuka také pro zákonné
zástupce i naše žáky. U malých dětí byli ve většině
případů během výuky online přítomni i rodiče. Bez
nich by to nešlo. Ti jim pomáhali, aby se vlastně při
práci s počítačem vůbec zorientovaly, ukázali prstem na
obrazovce, řešili technické potíže a mnoho dalšího.

Logopedická depistáž v MŠ

každý rok proběhla v naší školce logopedická
J ako
depistáž pro děti od 4 let. Paní logopedka ze SPC

Přerov si s dětmi povídala, zábavnou formou je
přezkoušela a i letos pochválila připravenost našich
předškoláků do 1. třídy, což nás velice těší. Dětem,
které mají nějaký nedostatek v řeči, napsala doporučení
do SPC, nebo doporučila navštěvovat "řečové chvilky“
v MŠ, který vede Bc. Lenka Hrdličková.

Polytechnické vzdělávání v MŠ

D

ne 12. 11. 2020 se naše školka zúčastnila
polytechnického vzdělávání, které vedl lektor
Lukáš pod organizací Regionální agentury pro rozvoj
střední Moravy - MAP. Děti se seznámily s piktogramy,
zahrály si pohybové hry, stavěly domy, silnice a
obrovské město, ve kterém plnily zábavné úkoly:
musely se orientovat na mapě, poznat určený
piktogram a dojet autem po správné straně silnice
s dodržením dopravních předpisů. Děti byly nadšeny a
už se moc těší na příští setkání. Za odměnu si lektor
odnesl diplom STAVITEL MĚST.

Den zemědělství

foto ZŠ a MŠ Stará Ves
Děti samostatně on-line hodiny zvládají většinou až
od třetí třídy. Paní učitelka mladších žáčků nám
popisovala pozitivní odezvu malých dětí potom, co se
každé ráno připojily a pro ni to byla vždy velká odměna.
Výhodou také bylo, že i my paní učitelky jsme měly
hospitační hodiny pro rodinné příslušníky a ti měli
možnost vidět, jak učíme, co s dětmi děláme, jaké
didaktické postupy používáme. Bylo to mnohem lepší
než rozhovory na třídních schůzkách. Samozřejmě jsme
si všichni, my dospělí i děti uvědomovali, že osobní
kontakt a vyučování ve škole je mnohem efektivnější a
určitě i zábavnější.
Moc jsme děkovali zákonným zástupcům za
spolupráci a za respektování všech nastavených pravidel
v ZŠ i MŠ i během provozu, který již od 1. září není
úplně v běžném režimu.
Vážíme si velké pomoci dětem při distanční výuce a
moc jsme se těšili na osobní přítomnost dětí ve škole.

V

září měly děti z naší školky možnost se zúčastnit
akce „Den zemědělství“ v Horní Moštěnici, na
kterou nás pozvala firma Salix. O zábavu bylo
postaráno třeba v bludišti ze slámy nebo v obilném
pískovišti. Největší radost dětem udělala prohlídka
zemědělské techniky a projížďka na koni. Salixu moc
děkujeme za spoustu nových informací, které jsme se
dozvěděli a za krásně zorganizovanou akci a dárečky.

Focení

nám situace v loňském školním roce
J elikož
neumožnila společné focení, dodatečně jsme se fotili
v září. A jakobychom tušili, že situace nebude
jednoduchá ani ve školním roce 2020/2021, udělali
jsme si Vánoce hned v říjnu a nafotili krásné vánoční
fotky.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Stará Ves

Informace pro občany
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU STARÁ VES V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
OD PONDĚLÍ 21. 12. 2020 DO PONDĚLÍ 4. 1. 2021 BUDE OBECNÍ ÚŘAD UZAVŘEN.
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Život ve farnosti

Děkujeme všem, kteří přišli pomoct a zapojili se.

P

Více na: https://www.farnost-staraves.cz/
rotiepidemická opatření život v naší farnosti
částečně utlumila, vnitřně posílila, ale neochromila.
Chyběla větší setkání lidí a rovněž bez věřících se
musely obejít také bohoslužby jak u nás, tak v celé zemi.
A jak jsme tyto měsíce v letošním roce prožili my od
posledního článku?

Ukončeno LED osvětlení

B

ěhem letních prázdnin došlo k dodělání LED
osvětlení uvnitř kostela, také jsme dali vyniknout
samotnému svatostánku opět formou LED osvětlení.
Celá záležitost byla hrazena darem. Děkujeme za
dobrovolnou pomoc.

Poděkování za úrodu a žehnání aktovek

K

e konci září jsme si připomněli průběh léta
společně s poděkováním za letošní úrodu.
Zároveň byly požehnány aktovky se školními
potřebami pro úspěšný školní rok všem žákům, a i těm
nově začínajícím, tedy prvňáčkům. Taktéž začala
pravidelná výuka náboženství dětí.

Farní sportovní odpoledne

N

Nové lavice

Z

farních sbírek byly pořízeny dvě nové lavice od
stolaře pana Vrany z Horní Moštěnice, které nahradily původní nevzhledné a červotočem rozežrané
kývající se lavice. Cena lavic byla do tří tisíc korun.
Děkujeme za jejich zajištění a natření.

Mše svatá u kapličky v lese Dubina

O

týden později se odpoledne v 15 hodin konala
mše svatá v lese Dubina u kapličky – u studánky.
I za nízké účasti přítomných byly především vysloveny
prosby o ukončení epidemie koronaviru a zmírnění
jejích následků. Tomu všemu ovšem předcházel úklid
jak v kapli, tak v prostranství kolem studánky.

a konci měsíce září, kdy si připomínáme svátek sv.
Václava, jsme jako tradičně pořádali farní
sportovní odpoledne pro děti na farním dvoře
s posezením pro všechny ostatní. Ten, kdo přišel, mohl
ochutnat různé sladké a slané dobroty od různých
kuchařek naší farnosti. Během celého dne byly
připraveny hry a soutěže kolem kostela, při kterých se
jak malí, tak i velcí leckdy zapotili. Běhání, skákání,
házení míčem a míčky na terče, chůze na chůdách,
střelba z luku a ze vzduchovek, síla, rychlost, obratnost,
přesnost a ostré oko prokázaly opravdu všechny děti na
výbornou. Nakonec večer jsme si všichni ještě pochutnali
na opékaných špekáčcích u ohně, při kterém byla opět
výborná atmosféra. Všem, kteří se jakkoliv podíleli na
přípravě a průběhu dne, moc srdečně děkujeme.

ZPRAVODAJ OBCE STARÁ VES 2/2020
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138. výročí posvěcení kostela

V

ýročí posvěcení našeho kostela si farnost
každoročně připomíná v měsíci říjnu, kdy byl
slavnostně vysvěcen právě 15. října 1882 olomouckým
arcibiskupem Bedřichem Fürstenberkem. Více o
historii kostela se dočtete na webových stránkách
farnosti.

demontáž všech kovových a dřevěných píšťal. Řada
z nich však bohužel musela být prodloužena, aby mohly
být naladěny na správných 440 Hz při okolní teplotě
15°C, tj. při vhodném počasí v měsících říjen a listopad.
Původně měly vyšší ladění, což způsobovalo problém
hrát a zpívat s doprovodnými nástroji ve stejné výši.
Pedálová a manuálová klaviatura rovněž byly
demontovány, rozebrány, vyměněny všechny filcové
podložky a dorazy, opraveny kloubové a táhlové
součásti, opraveny veškeré poškozené části. Nožní
basová spojka byla rovněž nefunkční a nově opravena.
Staré původní ovládání elektromotoru bylo nahrazeno
novým stykačem a současně došlo k osvětlení pedálové
klaviatury. Prospekt varhan byl celý kompletně
zrestaurován, takže vyniká svým provedením a
vzhledem. Nakonec bylo provedeno ošetření celkovým
nátěrem, napuštění celého korpusu a obnoveno
„pozlacení“.

Varhany v novém

A

neposlední kapitolou celého roku byla
dlouhodobá oprava varhan, kterou zajišťoval a
vedl náš dlouholetý varhaník pan Ing. Vladimír
Darebníček. Nyní k samotné opravě varhan. Již
v minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali, že od
17.6.2019 se rozjela rozsáhlá oprava varhan, které
nutně potřebovaly odpovídající péči a jež pamatovaly
pouze dvě malé opravy. Samotné varhany jsou
datovány z roku 1883 čili rok po vysvěcení kostela a
autorem byl Karel Neusser z Nového Jičína. Letošních
prací se zhostil varhanický mistr z Prostějova pan
Štěpán Macháček a prof. Ingrid Silná.

foto Farnost Stará Ves
Celkové náklady na opravu činily 70 tis. korun,
hrazených samotnou farností Stará Ves. Práce byly
ukončeny 30. listopadu 2020. O krásném zvuku varhan
a kvalitní práci varhanického mistra se můžete sami
přesvědčit při samotných bohoslužbách.
Poděkování patří všem, kteří se v průběhu dlouhých
oprav jakýmkoliv způsobem podíleli. Byla to příprava
lešení a materiálu pro skříň ventilátoru, provedení
elektroinstalace až po nové ovládání celých varhan a
úklid celého kůru během prací.

Advent, roráty, pandemie :

Byla zhotovena nová skříň ventilátoru
s odhlučněním, rozebrány a vyčištěny varhany od
prachu, uhynulých ptáků, odstraněn trus, vyčištěny a
nově natřeny píšťaly. Na motoru byla provedena
celková údržba, demontáž rotoru a vyčištění ložisek.
Dále byly zhotoveny zcela nové vzduchovody do
měchů a samotné měchy byly rovněž opraveny, protože
byly děravé a docházelo tím k úniku vzduchu, které se
projevovalo při bohoslužbách pískáním. Následovala

N

yní prožíváme dobu adventní, která trvá 4 neděle
před slavností Narození Páně. V adventní době se
při bohoslužbách používá fialová barva a oltáře se
nezdobí květinami – na znamení usebranosti a
kajícnosti (s výjimkou 3. adventní neděle, kdy je barva
růžová – zdůraznění radostného očekávání). V lidových
zvycích je však zdůrazněn i radostný charakter adventu
- např. kolední obchůzky, adventní hry či vánoční
vytrubování. K předvánoční výzdobě patří již tradičně
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adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se postupně
zapalují, takže na konci adventu svítí všechny čtyři.
Poté slavíme Slavnost Narození Páně. Vánoční okruh
končí svátkem Křtu Páně, který připadá vždy na neděli
po 6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Páně neboli
lidově svatých Tří králů. Pak následuje první část
liturgického mezidobí.
Letošní roráty, které probíhaly v době adventu každý

pátek o šesté hodině ranní i se snídaní na faře, se letos
neuskuteční vzhledem k stále probíhající epidemii a
kvůli vládním nařízením. Také dle nejednotných
vládních nařízení, které se mění ze dne na den, není
lehké říct, jak bude vše do budoucna probíhat. Proto
můžeme jen nastínit, pokud to opatření budou
dovolovat:

Vánoční bohoslužby 2020 ve Staré Vsi a v Přestavlkách
čtvrtek 24. 12. ve 21:00 hod – půlnoční ve Staré Vsi
pátek 25. 12. v 9:30 hod – Stará Ves
sobota 26. 12. v 9:30 hod – Přestavlky kaple (na Štěpána)
neděle 27. 12. v 9:30 hod – Stará Ves
pátek „Nový rok“ 1.1.2021 v 9:30 hod–Stará Ves
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele,
je nabízena možnost sledování bohoslužeb vysílaných
během následujících dní přímým přenosem v Televizi
Noe a Radiu Proglas. Vedle těchto sdělovacích
prostředků lze využít také internetové přenosy
bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů.
Jejich přehled je k dispozici na webu MseOnline.cz.
Dovolte mi, abych s pověřením poděkoval všem,
kteří se v našich farnostech jakkoliv zapojují. Ať už
zpěvem, přípravou na liturgii, úklidem, údržbou kostela
nebo samotnou modlitbou. Právě modlitba je hlavním
kamenem ke zvládání těchto nelehkých dní, které
prožíváme. My jsme vstoupili do adventu a advent
znamená radost. Radost z očekávání narození Ježíše
Krista v našich srdcích. Jak my sami ho pustíme dál do
svých srdcí v této době bude záležet jenom a jenom na

nás, a nikoliv na COVIDu. Ten nám možná chce sdělit
něco, ale my nechceme slyšet co. Mnoho lidí umírá
v opuštěnosti, aniž by mohli něco dělat. Další lidé
přicházejí o živobytí a zajištění. Existuje ale i mnoho
dalších smrtících pandemií, které už ani nevnímáme.
Pandemie válek, hladu, chudoby a jiné. Pandemie sice
ukazuje svou sílu, ale nemůže zabránit tomu, aby Ježíš
vstupoval do lidských srdcí. On totiž přichází za
každých okolností, aby sdílel nejistoty a utrpení všech,
zejména těch nejposlednějších. Je tedy důležité,
abychom se obraceli k Bohu, modlili se, odříkali si
nadbytečné věci a činili skutky milosrdenství a pomoci
druhým.
Přejeme Vám všem požehnané a radostné Vánoce!
Jiří Mrázek, Vladimír Darebníček

Informace pro občany
Úhrada poplatků

•

Poplatky za odpady, psa a stočné zůstávají pro rok 2021 beze změny.
Splatnost poplatků za odpad a psa je k 30. 4. 2021.
poplatek za komunální odpad 460,--Kč/poplatník s trvalým pobytem, majitel nemovitosti bez trvalého
pobytu/
•
poplatek za psa 100,--Kč/pes
Splatnost stočného je vždy k 30.6. a 31.12. daného roku
•
stočné – 29,--Kč včetně DPH/m3
Splatnost za nájem stromů (právo česání) je k 30. 6. daného roku
Úhradu poplatků je možno provést:
•
hotově na pokladně obecního úřadu – pondělí a středa 7:30-12:00, 13:00-16:30 hod.
•
převodem na účet 22025831/0100, var. symbol číslo popisné, evidenční

ZPRAVODAJ OBCE STARÁ VES 2/2020
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Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi
Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi

V

letošním roce jsme měli spoustu plánů, některé
z nich nám bohužel překazila epidemie nemoci
COVID 19. I tak jsme něco málo z naplánovaného stihli
a já bych vás rád s tím, co se podařilo, v krátkosti
seznámil.
V měsíci květnu byl v naší obci proveden sběr starého
železa. Musím říct, že letos jsme nasbírali rekordní
množství. Možná to bylo i tím, že na jaře platila určitá
opatření a občané měli víc času udělat si pořádek ve
svých kůlnách a na půdách.
8.května byla poprvé v naší obci v areálu Na Kopcách
naplánována okrsková soutěž mužů a žen v požárním
sportu. Kvůli opatřením vlády musela být soutěž
zrušena a tak budeme doufat, že bratry a sestry z našeho
okrsku budeme mít možnost přivítat na domácí půdě
v příštím roce.
Víkendové závody mladých hasičů, které se měly
uskutečnit ve dnech 22. - 24. května byly přesunuty na
měsíc září.

8. srpna slavil náš družební sbor v Novém
Hrozenkově 125let od svého založení. Rádi jsme přijali
jejich pozvání a jeli za nimi toto krásné výročí oslavit.

V červenci jsme se už poněkolikáté zúčastnili s naší
mládeží hasičského soustředění v Novém Hrozenkově.
Kromě jednoho dne, kdy pršelo, nám počasí přálo.
Svítilo sluníčko, a tak jsme většinu volného času trávili
na přírodním koupališti Balaton.
foto SDH Stará Ves
Hody ve Staré Vsi jsme letos měli na starosti my.
Proběhly v termínu 14.-16. srpna. V pátek se
uskutečnilo tradiční opékání špekáčků, pro děti bylo
nachystáno malování na obličej a balónková šou, kde si
děti mohly vyzkoušet svou zručnost a z balónků si
mohly něco vyrobit. Bohužel nám v pátek nepřálo
počasí a tak téměř všichni, kdo se zúčastnili, pěkně
zmokli.
V sobotu 15. srpna odpoledne se hrálo přátelské
utkání ,,starých pánů“ z Přestavlk a ze Staré Vsi. A
chvíli po nich začalo mistrovské utkání okresní soutěže
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mužů mezi SC Stará Ves a mužstvem TJ Sokol Horní
Nětčice. Počasí nám ten den přálo, a tak jsme se večer
setkali na taneční zábavě se skupinou PRESS ROCK.
V neděli ráno jsme se probudili s kapelou Moravská
veselka a zúčastnili jsme se hodové mše svaté v našem
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Odpoledne proběhl
v areálu ,,Na Kopcách“ sedmý ročník soutěže mladých
hasičů ,,O pohár starosty SDH“. A od 15-ti hodin nám
k tanci a poslechu hrála dechová hudba Trnkovjanka.
Po celou dobu hodů bylo připraveno bohaté
občerstvení, za což bych chtěl poděkovat p. Milanu
Chodníčkovi. Velké díky také patří Obecnímu úřadu ve
Staré Vsi, členům SC Stará Ves, hasičům a všem, kteří
s přípravou hodů pomáhali a podíleli se na nich.
Z dalších akcí, kterých jsme se se letos zúčastnili, byly
brigády na úpravě a uskladnění materiálu na stavbu
pergoly na hřišti a několik brigád spolu se sportovci na
úpravě sportovního areálu ,,Na Kopcách“.
V měsíci září jsme se přihlásili do fotografické
soutěže ,,Grilujeme s hasiči“ a získali jsme krásné třetí
místo.
Dále nás přihlásila naše vedoucí mládeže Pavlína

Procházková do soutěže ,,Anketa Dobrovolní hasiči
roku 2020“ s tématem MLÁDEŽ a náš sbor se umístil
ve finálové pětce. Pokud to situace s epidemií umožní,
slavnostní vyhlášení vítězů by mělo proběhnout 16.
prosince v České televizi. Děkujeme všem, kteří práci
s naší mládeží podporují, za poslaný hlas.
A asi to nejzásadnější co se v letošním roce stalo je
to, že z dotací Olomouckého kraje, z dotací
Ministerstva vnitra a s velkým přispěním obce Stará
Ves získá naše Zásahová jednotka obce nový dopravní
automobil Fiat Ducato.
To je z naší činnosti za uplynulý rok asi vše. Co se
bude dít dál se uvidí na základě toho, jak bude vláda
rozvolňovat nebo zpřísňovat opatření na překonání
epidemie koronaviru. Děkuji Obecnímu úřadu Stará
Ves, ostatním spolkům v obci, sponzorům, rodičům a
všem našim příznivcům za spolupráci a věřím tomu, že
tato spolupráce bude fungovat i nadále.
Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci
Radek Filipík
Starosta SDH Stará Ves

SC Stará Ves

V

letošním roce 2020 došlo v rámci SC Stará Ves
k zásadní změně. Změna se týkala vedení klubu,
když svou činnost jako sekretář klubu ukončil p. Martin
Kovář, který tuto funkci vykonával od roku 2018. Svou
rezignaci na funkci oficiálně oznámil na valné hromadě
klubu, která byla svolána na 3. června 2020. Po jeho
rezignaci došlo v rámci valné hromady k volbě nových
členů výboru. Jako kandidáti byli nominováni: p. Marek
Netopil jako předseda klubu, p. Mgr. Marek Popela jako
sekretář klubu a p. Milan Chodníček jako člen výboru.
Všichni navržení kandidáti byli jednohlasně schváleni.
Panu Martinovi Kovářovi patří poděkování za jeho
práci pro SC Stará Ves.
K další důležité změně došlo v rámci samotného
kádru hráčů, tým byl obohacen o tři nové hráče.
Prvním z nich je p. Adam Tichavský, přišel v měsíci
červnu 2020 z TJ Sokol Velký Újezd, dalším příchozím
nebo spíše navrátilcem je p. Ladislav Zemánek z SK
Radslavice, který již v dřívější době v našem klubu
působil a třetí posilou se stal p. Jan Domanský, který je
sice kmenovým hráčem klubu, ale v důsledku svého
dlouhodobého zranění a pracovních povinností byl
nucen přerušit svoje hráčské působení v klubu. Náš
klub opustili p. Kamil Dvořák, který odešel do SK
Radslavice a p. David Novotníček, který odešel do TJ
Hlinsko pod Hostýnem. Všichni příchozí se velmi
rychle zapojili do týmu a zároveň se stali platnými
hráči. V rámci hráčského kádru je třeba zmínit i jednu
velmi nepříjemnou a dá se říci, že i klíčovou událost

pro klub - zranění hlavního stopera p. Patrika Horáka
v přípravném utkání s klubem SK Žalkovice před
samotnou sezonou. Toto zranění bohužel přerušilo
jeho činnost v podstatě na celou podzimní část a velmi
oslabilo naše mužstvo. Dalším přípravným utkáním byl
přátelský zápas s SK Říkovice.
Klubu se ze začátku soutěže moc nedařilo a vyhýbala
se nám vítězství i přesto, že se o naší hře nedalo říci, že
by byla špatná. Tyto neúspěchy lze přičítat jak absenci
již zmíněného hráče, tak i skutečnosti, že převážnou
část soutěže jsme odehráli jen v základním počtu 11
hráčů, bez střídajících. Bylo to zapříčiněno zraněními,
nemocenskou a pracovním vytížením hráčů. Přesto je
třeba vyslovit velké poděkování všem hráčům za jejich
nasazení a sportovního ducha nevzdat se během
mistrovských utkání i přes tuto velmi komplikovanou
situaci. Během soutěže se především z těchto důvodu
dostavily první úspěchy, které byly korunovány ziskem
tak potřebných bodů. Výhry na hřištích Soběchleb a
Čekyně a dále remíza v Pavlovicích nám umožnily se
odpoutat ze samého dna soutěžní tabulky. Navíc během
zápasu v Soběchlebech došlo k velmi příjemné a
zároveň si troufáme říci i obdivuhodné situaci, kterou
zařídil jeden z hráčů p. Tomáš Procházka. Ten svým
výkonem nejen zajistil naše vítězství v poměru 3 : 2, ale
stal se střelcem všech našich branek a nejlepším
střelcem tohoto kola. O jeho úspěchu jsme se mohli
dočíst v Přerovském deníku, ve kterém byl s Tomášem
otištěn rozhovor.
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Samotný průběh okresního přeboru a výsledky
jednotlivých utkání :
Domaželice SC Stará Ves 6 : 1
SC Stará Ves Horní Nětčice 0 : 4
Opatovice B SC Stará Ves 5 : 2
SC Stará Ves Prosenice
Pavlovice
SC Stará Ves
SC Stará Ves Hustopeče
Lověšice
SC Stará Ves
Soběchleby SC Stará Ves

2:6

Radek Heryan

jsou pro náš klub obrovskou pomocí. Našimi sponzory
se stali: p. Marian Mádr, p. Milan Možíš, p. Michal
Darebníček, p. Petr Zajíc, pí. Věra Popelová a p. Petr
Válek, jim patří naše poděkování a doufáme, že naše
spolupráce bude trvat i nadále.

Adam Tichavský
Libor Veselý
Michal Lojda
Adam
Tichavský

1:0p
0:5
4 : 1 Zdeněk Hilbert
2 : 3 Tomáš
Procházka
SC Stará Ves Skalička
1 : 4 Zdeněk Hilbert
Čekyně
SC Stará Ves 1 : 2 p Zdeněk Hilbert
Sečteno podtrženo 6 bodů, 13. místo.

V současné době se snad již začíná blýskat na lepší
časy, protože v hledáčku klubu jsou posily do našeho
kádru, které by měly být do kádru zařazeny již v jarní
části soutěže.
Celá letošní část soutěže jak jarní, tak i podzimní,
byla zásadně ovlivněna situací spojenou s pandemií
Covid-19, a to především jarní část, která se
neodehrála vůbec. Podzimní část byla předčasně
ukončena v měsíci říjnu 2020 po 10. kole, kdy z těchto
důvodů nebyly odehrány poslední tři mistrovská
utkání podzimní části. Proto doufáme, že se situace
spojená s pandemií co nejdříve uklidní, vše se vrátí do
normálních kolejí a nebude tak ohrožena jarní část
fotbalové soutěže v roce 2021.
V našem příspěvku je třeba zmínit i spolupráci s OÚ
Stará Ves. Samozřejmě pro náš klub je nezbytná
dotace, která je nám obcí poskytována, ale i další
spolupráce a součinnost s obcí na zvelebování
sportovního areálu. V letošním roce obec provedla
velmi nákladnou opravu hlavní tribuny a také nátěry
zábradlí okolo hrací plochy, které bylo celé
zrenovováno. Dále vybudovala nový taneční parket a
posezení kolem parketu ve formě pergoly, kdy i tyto
prostory budou sloužit nejen ke kulturním, ale i
sportovním akcím. Na zvelebení areálu ve spolupráci
s OÚ Stará Ves jsme se podíleli i my jako klub formou
brigád, kdy nám velmi pomohly i další spolky obce,
především hasiči, také myslivci i obyčejní občané.
Všem jmenovaným bychom touto cestou chtěli
oficiálně poděkovat a doufáme, že vzájemná spolupráce
bude fungovat a pokračovat i do budoucna.
Další, o čem je třeba se v našem příspěvku zmínit,
jsou sponzoři, které se nám podařilo v rámci jednání
mezi nimi, funkcionáři klubu i starostkou obce získat.
Jejich sponzorské dary jak finanční tak i materiální

foto J. Šiška ml.
Velké poděkování také patří p. Františku Řihoškovi,
který vykonával funkci hlavního pořadatele.
Nesmíme zde zapomenout ani na naše věrné
fanoušky, kteří na nás nezanevřeli a stáli při nás i
v době, kdy se nám nedařilo. Jejich podpora je pro nás
velmi důležitá, proto patří dík i jim.
V závěru bychom chtěli vyslovit jen jedno přání, a to
aby se v naší obci fotbal stále hrál, protože zde má
dlouholetou tradici a je nedílnou součástí dění v obci.
Naším cílem je fotbal udržet a v budoucnu se jen
zlepšovat a dělat tak radost nejen sami sobě, ale všem,
kteří mají fotbal rádi.
Jménem všech hráčů a funkcionářů Vám přejeme
hezké Vánoce, šťastný nový rok 2021 a hlavně pevné
zdraví v této nelehké době.
VV SC Stará Ves
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Myslivecký spolek Stará Ves
v létě, v době žní a sklizně obilovin, zahájili naši
J ižmyslivci
přípravu na zimní období. Zvěři se začínají

zhoršovat životní podmínky, pole zůstávají holá, ubývá
jim potravy, těžce hledají úkryt a potřebují v zimním
období pomoc člověka, kterou považujeme za svoji povinnost. Proto jsme pokračovali ve sklizni vojtěšky.
Letos se nám podařilo usušit seno opakovaně, takže
zásobníky rozmístěné po honitbě byly plně naplněny.
Do zásypů jsme včas rozvezli obilné plevy, do kterých
jsme částečně přimíchali obilí. Tímto způsobem vždy
zahajujeme přikrmování bažantů již těsně po žních,
když po sklizni obilí z polí ztratili obživu v místě svého
životního teritoria.

vinného sklípku v Bzenci. Mimo myslivců a jejich
rodinných příslušníků s námi tentokrát jeli i kamarádi
z ostatních spolků a z obce. Při sklence vína jsme měli
dost času rozprávět o období, ve kterém jsme se kvůli
koronaviru příliš nevídali.
V měsíci září v Domaželicích proběhly spolkové
brokové střelby. Na příjemné dopoledne jsme navázali
odpoledním posezením v hostinci U Popelky. Vyhlásili
jsme zde i nejlepšího střelce – pana Luboše Skácelíka.

foto J. Šiška ml.

Po honitbě jsme dále rozvezli dostatečné množství
obilovin a 6 q podzimní granulované směsi pro
spárkatou zvěř. Tato směs svým složením živin,
vitamínů a minerálů přispívá ke zlepšení kondice zvěře
před příchodem zimy a připravuje ji také na změnu
skladby krmiva. Do polí, ale především do lesa jsme
rozvezli zásobu krmné řepy, doplnili jsme zásobu soli
v slaniskách. Krmná sezona je nyní v plném proudu.
Krmení provádíme jednou týdně, v případě velkých
mrazů a sněhové pokrývky přikrmujeme dvakrát týdně.
Všichni členově mají určeno své krmné zařízení, do
kterého docházejí krmit a o době krmení a množství
krmiva vedou údaje, které následně po ukončení krmné
sezony předají mysliveckému hospodáři k vyhodnocení.
Naše brigádnická činnost byla mimo zajišťování krmiva
pro zvěř zaměřena na výrobu a opravy mysliveckých
zařízení. Postavili jsme nový krmelec a menší
přenosnou kazatelnu.
Vrátím se ještě zpět k období prázdnin. Z důvodu
předchozího uzavření škol kvůli koronaviru jsme se
rozhodli neuspořádat již tradiční prázdninový
myslivecký den. Na přelomu července a srpna se naše
družstvo střelců zúčastnilo střelecké soutěže pořádané
mikroregionem Moštěnka v Domaželicích. Nevyhráli
jsme, ale plně jsme si užili sportovní a přátelskou
atmosféru závodů.
Na konci měsíce srpna jsme opět uspořádali zájezd do

Další činnost spolku byla opět ovlivněna průběhem
epidemie. Nemohli jsme se společně setkávat, ani jak je
naším zvykem na schůzi poblahopřát oslavencům. Takže
alespoň touto cestou – Jaroslave Mlčáku, Radoslave
Mlčáku a Františku Žárský – vše nejlepší k vašemu
významnému jubileu, pevné zdraví a hodně
mysliveckých zážitků!
Nyní se věnujeme především individuálnímu způsobu
lovu. Zbývá nám dolovit několik kusů holé srnčí zvěře,
probíhá lov dravé zvěře. Věřím, že příští rok 2021 nás již
neomezí v pořádání našich společných honů, které byly
také místem setkávání přátel, kteří se dlouhou dobu
neviděli.
Do nového roku bych chtěl popřát klid zvěři v honitbě.
Snad nikdy na polních cestách a v lese se ještě nepohybovalo takové množství lidí a pejsků.
Chovejme se v přírodě tiše, pohybujme se po
cestách, nevjíždějme do lesa na motorových vozidlech,
své psy mějme na vodítku.
Užívejme si přírody, mějme ale respekt k jejím zvířecím obyvatelům. Chcete-li nám pomoci s přikrmováním,
přineste žaludy, kaštany, bukvice, krmnou řepu, ovoce...
Nevhodné je suché pečivo.
Rád bych poděkoval obcím Stará Ves, Přestavly a
Dobrčice za podporu našeho spolku, jejich přízně si velice vážíme.
Všem našim příznivcům bych za Myslivecký spolek
Stará Ves rád popřál šťastné a veselé Vánoce a nový rok
2021 bez koronaviru.
"Myslivosti zdar"
Mgr. Jaroslav Šiška, předseda spolku
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2020
Situace na podzim letošního roku nám nedovolila tradičním
způsobem uskutečnit slavnostní setkání u příležitosti vítání
občánků. Děti rostou jako z vody, proto jsme se rozhodli, že
slavnostní vítání nebudeme dále odkládat a předáme
připravené dárečky a pamětní listy rodičům dětí jednotlivě a
přivítáme je alespoň prostřednictvím zpravodaje obce.
Vážení rodiče, milujte své děti, buďte jim dobrým
příkladem a vzorem a pomáhejte jim v přípravě na jejich
budoucí samostatný život. Přejeme Vám, abyste při plnění
svých rodičovských povinností obstáli a prožili se svými dětmi
spoustu krásných chvil.

„Milá Emo, Lauro, Eliško, Antone a Antoníne, srdečně Vás
vítáme mezi občany naší obce, přejeme Vám pevné zdraví,
láskyplný domov a štěstí v životě.
Zastupitelstvo obce Stará Ves

Výběr nájemného za hrobová místa bude probíhat až od března 2021. Žádáme nájemce, aby respektovali tento
termín.
Žádáme občany, aby v zimním období byli opatrní a pohyb venku přizpůsobili aktuálnímu stavu počasí. V tomto
období sice probíhá zimní údržba komunikací za účelem zmírnění následků nepříznivého počasí,
přesto je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Zároveň si dovolujeme požádat občany,
aby vozidla parkovali tak, aby bylo možno provádět odklízení sněhu
a posyp komunikací.
Děkujeme všem, kteří jste nám nápomocni.
OÚ Stará Ves
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