Vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník 2019.

( prosinec 2019 – únor 2020 )

Vánoce jako z pohádek, bez starostí a bez hádek.
Za oknem vločky padají, v domě zvonečky cinkají.
Nazdobený stromeček, pod ním zabalený dáreček,
v pokoji vůně cukroví, to už leccos napoví.
Klid a pěkné svátky v pohodlí křesla u pohádky.
Pak už je tu zas, ten novoroční čas. Co víc jen přát, ať kapr kosti neskrývá,
ať radost a smích přebývá, spousta lásky i v okolí, ať všechno zlé přebolí.
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28. září se uskutečnil již 27. ročník Běhu sv. Václava s rekordním počtem 241
zaregistrovaných běžců všech věkových kategorií. Více se dočtete na str. 25.

3. listopadu proběhl
slavnostní Den
otevřených dveří
v MŠ STARÝ JIČÍN
s milým setkáním
bývalých i současných
zaměstnanců u
příležitosti oslavy
60. výročí školky.
Str. 34.

Ve Starojické Lhotě
se rodí krásná
tradice!
Každoročně vyrážejí
místní nadšenci ve
svátek sv. Martina
na průvod vesnicí
s nefalšovaným bílým
koněm, obcházejí
všechny Martiny žijící
ve vesnici a
ochutnávají
svatomartinská vína.
Článek na str. 23.
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Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 18.09.2019:
6. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
6.1. Určuje ověřovatelé zápisu p. MUDr. Josefa Rybáře a p. Alana Prašivku
6.2. Schvaluje program jednání 6. zasedání zastupitelstva obce.
6.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 10.07.2019 do
04.09.2019.
6.4. Bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Finanční záležitosti
6.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 4.,5. a 6.
změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2019.
6.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění výnosů a čerpání nákladů k
31.08.2019.
Majetkoprávní záměry obce
Zastupitelstvo obce po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje prodej nemovitých věcí:
6.7. Pozemek p.č. 5/2 – zahrada - o výměře 152 m2 v k.ú. Heřmanice u
Polomi Pavlu Dorazilovi, cena dohodou za 30.-Kč za m2 + náklady řízení.
Jedná se o majetkoprávní vypořádání dle skutečného stavu užívání,
zaměřeno GP č.244-94/2019 (majetkoprávní záměr č. P11/2019),
6.8. Pozemek p.č. 23/2 – zahrada - o výměře 32 m2 v k.ú. Dub u Nového
Jičína Radku Bezděkovi, cena dohodou za 30.-Kč za m2 + náklady řízení.
Jedná se o majetkoprávní vypořádání dle skutečného stavu užívání,
zaměřeno GP č.209-92/2019 (majetkoprávní záměr č. P13/2019),
6.9. Pozemek p.č.810/1- ost. plocha - o výměře 216 m2 v k.ú. Starojická
Lhota Rostislavu a Irmě Vavřínovým, cena dohodou za 30.-Kč za m2 +
náklady řízení. Jedná se o majetkoprávní vypořádání dle skutečného stavu
užívání, zaměřeno GP č.523-93/2018 (majetkoprávní záměr č. P5/2019).
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Zastupitelstvo obce po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje odkoupení nemovitých
věcí:
6.10. Od fyzických osob části pozemků v k.ú. Starojická Lhota označených
v GP č. 523-93/2019,
z 801/1 - 10 m2

díl „f“

z 679/3 - 83 m2

díl „e“

z 257 - 56 m2

díl „b“
díly
„c+d“

ze st. 8 - 98 m2

ost.pl.komunikace
zahrada
zahrada
zast.pl a nádvoří

cena dohodou za 30.-Kč za m2 + náklady řízení. Jedná se o majetkoprávní
vypořádání pro rozšíření pozemní komunikace zaměřeno GP č.523-93/2019
(majetkoprávní záměr č. P5/2019),
6.11. Od České pošty, s.p. budovu pošty Starý Jičín č.p.132 na pozemku
p.č. 49/1 – o výměře 284 m2 v k.ú. Starý Jičín za cenu stanovenou
znaleckým posudkem 606.860 Kč + náklady řízení. ZO pověřuje starostu
podpisem Kupní smlouvy se zřízením služebnosti k nemovitosti a závazkem
obce k projektu Pošta Partner č. 2017/21569 (majetkoprávní záměr
P9/2019).
6.12. Zveřejnění záměru odkoupení budovy občanské vybavenosti Starý
Jičín č.p.20 (objekt pizzerie + penzion na náměstí) na pozemku p.č. 45/3
v k.ú. Starý Jičín, včetně pozemku p.č. 45/3 o výměře 374 m2 (zast. plocha
a nádvoří).
ZO pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
Organizační záležitosti
6.13. Zastupitelstvo obce schvaluje:
v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm.v ) z.č. 128/2000 Sb., v platném
znění, finanční plnění (odměnu) ve výši 300.- Kč měsíčně členům
finančního, kontrolního výboru a členům komise životního prostředí a
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komise kulturní a sportovní, kteří nejsou členy zastupitelstva obce. Poprvé
bude tato odměna vyplacena za říjen 2019.
6.14. Zastupitelstvo obce vyjadřuje nesouhlas se záměrem právnické osoby
– firmy DOLLARS a.s., Brno realizovat na pozemku p.č. 465/3 v k.ú.
Starojická Lhota novostavbu „Haly TT Starojická Lhota“ o zastavěné ploše
2580 m2, o rozměrech cca 106x24 m + zpevněné plochy pro parkování
2982m2 cca 106x32m + sjezdy 398m2 z hlediska velké dopravní zátěže,
hluku a negativního vlivu na okolní vesnickou zástavbu.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejná zasedání zastupitelstva v roce 2020 proběhnou
26.2, 22.4., 24.6., 16.9., 9.12. ve společenské místnosti hasičské
zbrojnice č.p. 150 ve Vlčnově od 16:00 hodin.
Poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce se koná 11.12.2019.
---------------------------------------------------------------------------------------Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Starý Jičín
a na webových stránkách obce www.stary-jicin.cz.

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE STARÝ JIČÍN
Oznamujeme, že v nejbližších týdnech bude webová stránka Obce Starý
Jičín www.stary-jicin.cz aktualizována tak, aby byla v souladu se zákonem
č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a
o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který
provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne
26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Povinností obce je zajistit přístupnost webových stránek tak, aby byly
přístupné, vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní pro jejich
uživatele, zejména pro osoby se specifickými potřebami vč. osob se
zdravotním postižením.
Aktualizovaná grafická podoba stránek bohužel neodpovídá tak úplně
našim představám, ale legislativa s novými technickými pravidly nám
v podstatě větší kreativitu nedovoluje.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období
PROSINEC 2019 až ÚNOR 2020 oslavíte své významné životní
jubileum, popřál co nejvíce zdraví, mnoho radostí a obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů

dali písemný souhlas se zveřejněním osobních údajů tito jubilanti:
Margareta Ráblová, St. Lhota
Jan Fabík, St. Lhota
František Hrachovec, St. Jičín
Anděla Hrachovcová, Jičina
František Pospěch, St. Jičín
Alena Prašivková, Jičina
Josef Jakubec, St. Lhota
Pavel Stoklasa, St. Jičín
Ludmila Vahalíková, Vlčnov
Petr Horký, Petřkovice
Marie Kleiberová, Heřmanice
Milena Hrabovská, St. Jičín
Vlasta Leznová, Palačov
Bohumil Horák, Palačov
František Michalík, Heřmanice
František Tvrdý, Jičina
dodatečně Vlastimil Krutílek, Janovice

V případě, že některý z jubilantů nechce být v příštím čísle uveden, nechť to
oznámí na Obecní úřad Starý Jičín – evidenci obyvatel (Zuzana Segeťová
Rosová), tel. 556 785 152, e-mail: segetovarosova@stary-jicin.cz .
Formulář „Souhlas jubilanta“ obdržíte do svých schránek nebo najdete na
webových stránkách obce v sekci „Potřebuji si vyřídit“, na obecním úřadě
v kanceláři č. 217, případně si vyžádejte jeho zaslání e-mailem. Bez tohoto
souhlasu není možné Vás mezi jubilanty uvést.
Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V úterý 15. října 2019 jsme přivítali 13 dětí narozených do
naší obce v období březen 2019 až srpen 2019. Tentokrát
v účasti převažovali chlapci nad děvčaty v poměru 8:5.
Slavnostní obřad svým vystoupením obohatily děti
z Mateřské školy Starý Jičín pod vedením paní učitelky
Anny Janíkové starší a Anny Janíkové mladší.
Pan starosta obdaroval maminky kytičkou, děti fotoalbem a v rámci projektu
„Strom pro dítě“ stromem dle vlastního výběru. Fotografie z vítání naleznete na
zadní straně zpravodaje.
Zuzana Segeťová Rosová – evidence obyvatel

OBŘADNÍ TERMÍNY V ROCE 2020
OBŘADNÍ TERMÍNY:

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

18.01.2020
08.02.2020
14.03.2020
11.04.2020
23.05.2020
20.06.2020
18.07.2020
15.08.2020
19.09.2020
10.10.2020
21.11.2020
není určen obřadní den

Pro konání
občanských
svatebních obřadů
(případně
výročí svateb)
jsou stanoveny
termíny, které lze
zamluvit na matrice
Obecního úřadu
Starý Jičín
(tel. 556 785 152, 605 491 416,
segetovarosova@stary-jicin.cz).

Úředně určenou
místností je obřadní síň
radnice Obce Starý
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
Jičín s kapacitou
Duben
úterý 14.04.2020 v 15:00 36 míst k sezení.
Říjen
úterý 13.10.2019 v 15:00
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Svatební obřady, konané v obřadní síni a v určené
oddávací dny nejsou zpoplatněny.
Svatební obřady se konají v určenou sobotu v době od 08:00 – 13:00
hodin. Na základě dohody a za správní poplatek lze i mimo úředně stanovenou
dobu. V případě uzavření sňatku mimo schválené obřadní dny, či na jiném
vhodném místě např. na Hradě Starý Jičín, je zákonem stanoven správní poplatek
ve výši 1.000,- Kč.
Svatební obřady konané na Hradě Starý Jičín, popř. na jiném vhodném
místě, konané venku, se z důvodu nepředvídatelnosti počasí konají pouze
v období od 1. května 2019 do 30. září 2019.
UPOZORŇUJEME, že v případě nepříznivého počasí se obřad uskuteční v
obřadní síni obecního úřadu.
Poplatky za svatební obřad:
• 0,- Kč za uskutečnění obřadu ve stanovenou dobu (viz. tabulka) od 8:00
do 13:00 hodin.
• 1.000,- Kč za uskutečnění obřadu mimo obřadní dny, na jiném vhodném
místě, v jiný čas.
Správní poplatky se hradí při sepisování dotazníku k uzavření sňatku, popř.
na účet obce.
Zuzana Segeťová Rosová, matrikářka

PRO MAJITELE MOTOROVÝCH A JINÝCH VOZIDEL
Žádáme majitele motorových vozidel, aby v zimním
období, v případě sněžení, neparkovali svá auta na
místních a účelových komunikacích obce a v jejich
těsné blízkosti, ani na chodnících. Technickými
službami obce bude prováděno plužení vozovky a
hrozí poškození, jak odstavených vozidel, tak i
obecního majetku.

Tam, kde nebude možno provést bezpečnou údržbu, nebude
plužení komunikace, kvůli bezohledným majitelům
odstavených vozidel, provedeno!!!
Miloslav Vahala, Dis., vedoucí TS
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POVINNÉ OZNAČOVÁNÍ PSŮ
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č.
302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České
republiky mikročipem. Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky,
s nimiž se Státní veterinární správa v souvislosti s „povinným
čipováním“ psů setkává.
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy
začíná platit?

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na
území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování
provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem
zejména v těchto oblastech:
• zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní
správa, obce atd.).
• účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a
předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování
zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v
případě týrání zvířat,
• umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska
veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,
• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě
odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem
způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci
atd.),
• zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se
vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.
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Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam
veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou
oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní
u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120 - 450 Kč a závisí na jeho typu.
Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou
smluvní.
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca
1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal
mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete
nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj
energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až
20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné
očkování proti vzteklině.
Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již
nějaký? K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný
zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti
vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu.
Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Řada obcí včetně
největších měst (Praha, Ostrava, …) to již takto nastaveno roky má. V ČR je
provozováno také několik soukromých databází, do nichž mohou chovatelé
označeného psy registrovat dobrovolně a za poplatek. V rámci projednávání
aktuální (další) novely veterinárního zákona byl v Poslanecké sněmovně v září
2019 předložen poslanecký návrh, podle kterého by k zavedení centrální evidence
označených psů vedené státem mělo dojít k 1. 1. 2022. O podrobnostech návrhu
se aktuálně jedná.
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Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí.
V takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená
evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na kočky a
fretky.
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až
v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě
v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je
s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je
pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před
3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího
přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit
nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.
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LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
Ordinační doba MUDr. Havlíkové:

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

ordinace
prevence
injekce
7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30
9:00 - 10:00 13:00 - 15:00 15:00 - 16:30
7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30
13:00 - 15:00
7:30 - 8:30
7:00 - 7:30

Od 02.01.2020 běžný provoz.
V pátek ošetřujeme jen akutní stavy a pozvané
pacienty. V tento den nevydáváme žádná potvrzení.

Ordinační doba
v průběhu Vánoc:
Po 23.12.2019
7:30 – 9:30 akutní stavy

Pá 27.12.2019
7:30 – 9:30
Po 30.12.2019
7:30 – 9:30 akutní stavy

Út 31.12.2019
ordinace uzavřena

Kontakt: Starý Jičín – Vlčnov 35, sestra Michaela Petřkovská,
tel.č. 556 752 582, www.doktor-staryjicin.cz
Se sestřičkou přejeme všem pacientům krásné a pohodové prožití vánočních
svátků, v novém roce mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů.
MUDr. Iveta Havlíková

LÉKAŘKA PRO DĚTI
A DOROST – UPOZORNĚNÍ!
Od 1. října 2019 MUDr. Hana Kobsová
ordinuje v nově rekonstruovaných
prostorách zdravotního střediska
v Novém Jičíně, Tyršova ul. 21.
Denně v době od 7,30 do 11,00 hod.
Děkuji za pochopení, MUDr. Hana Kobsová
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OBECNÍ ÚŘAD V DOBĚ VÁNOC
Obecní úřad Starý Jičín bude v době
od pondělí 23.12.2019 do pátku 03.01.2020
pro veřejnost uzavřen.
Poslední úřední den a zároveň poslední den vkladu (výběru)
hotovosti v pokladně obce bude ve středu 18.12.2019.
První úřední den v roce 2020 připadá na pondělí 06.01.2020.

POŠTA STARÝ JIČÍN
Po 23.12. 2019 – 7:30 – 9:45 13:45 – 16:00
Pá 27.12.2019 – 7:30 – 9:45 13:45 – 16:00
Po 30.12.2019 – 7:30 – 9:45 13:45 – 16:00
Út 31.12.2019 – 7:30 – 9:45
Starý Jičín č.p. 132, tel.č. 954274231

V případě HAVÁRIE VODOVODU VE SPRÁVĚ OBCE kontaktujte
vedoucího technických služeb - Dis. Miloslava Vahalu na tel: 776 562 867.

V případě nutnosti VYŘÍZENÍ POHŘBU, týkající se obecních
hřbitovů ve Starém Jičíně, Starojické Lhotě a Palačově,
kontaktujte paní Dagmar Sochovou na tel: 602 143 704.
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VÝVOZ POPELNIC V ROCE 2019 a 2020
➢ Poslední svoz popelnic a recyklačních pytlů v roce 2019
proběhne ve čtvrtek 19.12.2019.
➢ První svoz v roce 2020 se uskuteční ve čtvrtek 2.1.2020.
Další sběry v roce 2020 budou probíhat vždy ve čtvrtek
- v lichý týden v roce (co 14 dnů).
---------------------------------------------------------------------------Separační dvůr ve Vlčnově bude otevřen
v sobotu 4.1.2020 od 9:00 do 11:00 hodin.

VÝVOZ POPELNIC V ROCE 2020
Leden: 2, 16, 30
Únor:
13, 27
Březen:
12, 26
Duben:
9, 23
Květen:
7, 21
Červen:
4, 18

Červenec: 2, 16, 30
Srpen:
13, 27
Září:
10, 24
Říjen:
8, 22
Listopad:
5, 19
Prosinec: 3, 17, 31

OTEVŘENÍ SEPARAČNÍHO DVORU VE VLČNOVĚ
V zimním období - do 31.3.2020 bude provoz sběrného dvoru
ve Vlčnově omezen POUZE NA SOBOTY V LICHÉM TÝDNU
(soboty v týdnu, kdy se vyváží domovní odpad)
v době od 9:00 do 11:00 hodin.
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Obecní úřad vyhlašuje pro všechny nadšence fotografování

Starý Jičín ve čtyřech ročních obdobích

Pravidla a podmínky soutěže:
1.) Soutěž bude mít 4. fáze - zimní, jarní, letní, podzimní, kdy můžete pořizovat
fota za dané roční období, začínáme zimou.
2.) Každé čtvrtletí do termínu příští uzávěrky dalšího čísla zpravodaje, nyní to
bude do čísla zpravodaje 1/2020 na období březen-červen 2020, tzn. do 15.2.2020
zasílejte na email: podatelna@stary-jicin.cz zimní fota v elektronické podobě o
velikosti 800 kB až 4 MB s uvedením popisu a specifikací místa pořízené
fotografie, se jménem, příjmením, adresou a kontaktem.
3.) Z fotografie musí být patrné, že byla pořízena ve Starém Jičíně nebo jeho
místních částech.
4.) „Odborná“ porota z řad obecního úřadu vybere 3 vítězné fotografie, které
budou zveřejněny v dalším čísle zpravodaje a vítězové obdrží finanční odměnu
ve výši 1.místo – 1.500,- Kč, 2.místo – 1.000,- Kč, 3.místo – 500,- Kč.
5.) Po ukončení fotosoutěže, tzn. v listopadu 2020 uspořádáme v prostorách
obecního úřadu výstavu všech vítězných a dalších povedených fotografií.
Zasláním soutěžní fotografie účastník prohlašuje, že:
- souhlasí s těmito pravidly
- yyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v průvodním
e-mailu. Údaje budou zpracovány za účelem administrace fotosoutěže.
- poskytuje právo fotografie využít zákonem dovolenými způsoby, nejen v rámci
fotosoutěže a její propagace, ale i pro účely propagace organizátora

„Fotografie je kulturním průsečíkem mezi minulostí a budoucností.“
( David DuChemin)
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Tříkrálová sbírka 2020
Milí občané,
jako každý rok, tak i letos můžete v období mezi
1. - 15.1.2020 vyhlížet skupinku tradičních
koledníků, která však nepřichází s prázdnou. Až
k Vašim dveřím přinese poselství radosti a nabídne požehnání. Družinka
bude připomínat někdejší vzdělance z dálného východu, které si tradičně
připomínáme jako Tři krále. To oni tenkrát na základě podivuhodných
okolností a nebeských úkazů rozpoznali, že svět byl obohacen o Člověka,
který promění svět a neváhali putovat doslova „světa kraj“, aby ho spatřili a
obdarovali.
Tříkrálovou sbírku nemusíme představovat, protože jde o nejstarší a největší
dobrovolnickou akci v ČR. Protože starojicko a spádové obce jsou
v angažovanosti dobrovolníků příkladné, věříme, že koledníci stihnout
navštívit (téměř) všechny. A tak Vás opět prosíme o vlídné přijetí koledníků,
kteří se propůjčili, aby přišli jménem Charity k vašim dveřím prosit za ty,
kteří si sami pomoci neumí nebo nemohou.
Charita Nový Jičín se specializuje na služby o ty nejchudší: sociálně
vyloučené, které mimo společnost vyhnala závislost, nemoc, neutěšené
rodinné zázemí či nějaký „hřích“. Důvodů mohou být desítky, ale cestiček
zpátky není mnoho. Pomoci můžete tak, že svěříte do zapečetěných
pokladen jakýkoliv obnos, který bude použit na předem přísně stanovené
účely. O záměrech letošní sbírky si můžete přečíst na webu charitanj.cz.
Děti i dospělí, kteří by se chtěli zapojit do koledování, mohou kontaktovat
pí. Andreu Hasalovou na tel. č. 725 767 455.
Markéta Brožová, koordinátor TKS

V roce 2019 se na starojicku vybralo
neuvěřitelných 162.553,- Kč,
což je dosavadní rekord!
DĚKUJEME!
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství - oddělení prevence

„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním období
S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a to
nejen z důvodu nákupu potravin, ale i dárků pro své nejbližší. V tomto období
mívají sebou nakupující také větší finanční hotovost. Je faktem, že i na psychiku
nás všech může mít toto náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté
chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže při předvánočním nakupování.
Samotní poškození totiž svou nepozorností mohou usnadnit páchání
protiprávního jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí
v jednom z ostravských obchodních domů odcizil z nákupního vozíku kabelku.
Poškozená v ní měla peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními
doklady. Způsobená škoda byla ženou vyčíslena na částku více jak dva tisíce
korun. V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím
nepozornosti tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky umístěné v nákupním
vozíku příruční taštičku s peněženkou. V té se nacházely osobní doklady, platební
karta a finanční hotovost ve výši několika tisíc korun. Celkovou škodu vyčíslil
poškozený na částku více jak sedm tisíc korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné
činnosti postačí situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku tašku,
kabelku či batoh. Dalším momentem, který mohou pachatelé využít, je situace,
kdy nakupující ukládají zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například onu
tašku či kabelku před tímto odložili do vozidla na místo pro řidiče či spolujezdce.
Obvykle vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují tolik pozornosti.
Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen krátký
okamžik. Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen materiální škoda, ale čeká
je například i vyřizování nových dokladů.
Policisté proto opětovně apelují na občany, aby při nakupování a
rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně uzavírali a
nenechávali je volně odložené.
por. Mgr. Lukáš Kendzior - komisař
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MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Odbor životního prostředí

Topná sezóna začala!
S příchodem chladnějších dnů nám naplno začala topná sezóna. Je
třeba si uvědomit, že ještě před pravidelným topením by měla přijít příprava
na topnou sezónu. Ta zahrnuje v případě topení pevnými palivy zajištění
dostatečného množství kvalitního, dobře uskladněného paliva a přípravu
radiátorů na sezónu. Tím se rozumí různé opravy či ošetření, popřípadě
kontrola termostatických hlavic a v neposlední řadě odvzdušnění radiátorů.
Spalovat by měli provozovatelé kotlů, kamen, krbových vložek atd. pouze
paliva doporučená výrobcem v odpovídající kvalitě.
Před samotným započetím topné sezóny nebo i v průběhu by si měli
provozovatelé nechat zkontrolovat spalinové cesty odbornou firmou. U
zdrojů spalujících tuhá paliva, napojených na teplovodní ústřední soustavu,
je povinnost nechat jednou za tři roky zkontrolovat zdroj vytápění tj. kotel
nebo kamna odborně způsobilou osobou. Veškeré dokumenty od kontrol je
třeba pečlivě uschovávat, mohou být vyžádány orgánem ochrany ovzduší při
kontrole. Dále je třeba upozornit provozovatele, že zdroje druhé emisní třídy
je možné používat pouze do konce roku 2022.
Vzhledem k povinnosti používat pouze paliva doporučená výrobcem je
možné při kontrolách zjistit ze vzorku popela analýzou, čím se v daném
zdroji topilo. Dle zákona o ochraně ovzduší je kontrolující oprávněn
vstoupit do obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle
tohoto zákona.
Josef Vavřín, OŽP

„Stačí jeden čoudící komín a je zamořená celá
vesnice nebo část obce. Kvůli jednomu člověku,
který neví, jak a čím zatápět, by neměli být
v nevýhodě ti, kteří to vědí a jsou ohleduplní!“
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Stromořadí u Jantarové stezky
Pokud jste v nedávné době šli cestou Hučnice směrem k Bokové kapli, jistě
jste si všimli, že za trnkovým remízkem byla vysázena nová alej již poměrně
vzrostlých stromů. Tyto stromy byly vysázeny v rámci projektu „Stromořadí u
Jantarové stezky v katastru obce Vlčnov u Starého Jičína“.
Cílem návrhu byla výsadba smíšeného stromořadí podél historické polní cesty, která
tvořila spojnicí mezi Starý Jičínem a Starojickou Lhotou. V historii vedla tímto
územím obchodní trasa spojující sever Evropy (pobřeží Baltu) s centrem
Středozemního moře. Dostala název Jantarová, dle jantaru, který tvořil důležitou
přepravovanou komoditou.
Výsadbou došlo k propojení vegetačního prvku stávajícího porostu úvozové
cesty a výsadby v okolí Bokové kapličky a mladé výsadby u kříže poblíž Starojické
Lhoty. Parcely původní cesty byly v minulosti zapojeny do stávající louky a v terénu
nebyla zřetelná její trasa. Trasa původní cesty byla přetnuta stavbou komunikace I.
třídy. Tím bylo řešené území rozděleno na dvě části a centrální část nebude zatím
osazována a bude řešena až po dořešení majetkoprávních vztahů v území.
Záměrem celého projektu je liniová výsadba listnatých dřevin v extravilánu
obce, kdy je kladen důraz především na výsadbu stromořadí jako typického prvku
české krajiny, který v lokalitě zcela chybí. V některých úsecích byla výsadba dřevin
doplněna liniovou výsadbou původních keřů, která zajistí pohledovou clonu rušné
komunikaci a doplní potravní nabídku pro zvířectvo. Výsadba je také doplněna
ovocnými dřevinami, kde je upřednostněna stará krajová odrůda.
V rámci realizace byly vysazeny druhy jabloní, třešní, švestky, hrušní, ořešák, ale
také dřeviny listnaté jako habr obecný, jeřáb břek a ptačí, dub letní, javory, lípy
a jilm.
Projekt navýší
množství stromů
v lokalitě, které
budou plnit
funkci
větrolamu,
vytvářet hnízdní
a potravinové
příležitosti pro
hmyz a ptáky,
zpestří stravu
pro lesní zvěř.
Aleje přispějí
k tvorbě vhodného mikroklimatu mezí, na kterých přirozenou obnovou, tj. bez
zásahu, dojde k renovaci keřového a bylinného patra, budou vytvořeny přirozené
biokoridory sloužící k hnízdění a migraci živočichů i rostlin. Alejí vznikne
přirozená hranice pozemku zejména na cestě „od křížku“, kde bezprostředně
sousedí s ornou půdou.
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Bylo tedy vysazeno celkem 139 kusů listnatých dřevin a keřů. Projekt doplní
do krajiny chybějící stromové patro. Rozložená doba kvetení na dlouhé období,

nejdříve třešně, pak hrušně a jabloně, a jako třetí lípy, velmi přispěje k
estetické kvalitě života v dané lokalitě. Za několik let bude podél cesty
vrostlá alej stromů, která do naší přírody rozhodně patří, a to bylo také cílem
této akce.
Realizace výsadby byla podpořena z Operačního programu Životní
prostředí, kdy celková výše podpory činí 80 % z uznatelných výdajů.

Radka Dubcová

Milí návštěvníci a přátelé hradu Starý Jičín.
Nadchází vánoční čas pohody, klidu, relaxace a rozjímání. Kdy jindy, než
o Vánocích, by si měl člověk udělat trošku času pro sebe a pro své nejbližší.
Zkuste i Vy před koncem roku „přibrzdit“ a udělat si čas na hezkou procházku
na hrad, kde jste možná už týdny, měsíce nebo někteří možná i roky, nebyli.
Procházku můžete zakončit posezením ve vyhřáté hradní hospůdce u kafíčka,
čaje, horké čokolády nebo svařáčku.
O vánočním čase budeme mít otevřeno:
Ale protože na hradě nejsou úplně
standardní podmínky, bude otevřeno
pouze, pokud nebude moc mrznout.
Jinak nám všude zamrzne voda a je po
plánech 😊 Aktuální info o tom, zda
je opravdu otevřeno, najdete na
www.hradstaryjicin.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Arnošt Pokorný a Renáta Voborná
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Palačov - 17. prosinec 1944
V neděli 17. prosince1944 se odehrála největší letecká bitva nad naším
územím v průběhu II. světové války, při které byl u obce Palačov sestřelen
americký bombardér B-24J Liberator "Flying Finger". Střetly se tehdy
letouny 15. letecké armády USAAF se stíhačkami německé Luftwafe v
největším vzdušném souboji nad našim územím a tato neděle vešla ve
známost jako "Krvavá neděle". Toho dne odstartovalo z jižní Itálie z 13 letišť
15. americké letecké armády 527 těžkých čtyřmotorových bombardérů B-17
Flying Fortress a B-24 Liberator v doprovodu 300 stíhaček P-38 Lighting a
P-51 Mustang. Cílem této mohutné letecké formace bylo bombardování a
zničení továren na výrobu syntetických paliv v Odertalu a Blechhammeru
Nord a Sud v nynějším Polsku. Nad jugoslávským pobřežím bombardéry
vytvořily tři skupiny pro útok na jednotlivé cíle. Jakmile byly americké
svazy zachyceny radiolokátory Freya na Istrijském poloostrově, spustili
Němci poplach. Při přeletu nad naším územím v oblasti mezi Olomoucí a
Přerovem byl jeden z bombardovacích svazů napaden německými stíhači,
kteří proti němu odstartovali ze vzdálených letišť až z okolí Berlína.
Consolidated B-24J Liberator s přezdívkou "Flying Finger" (Létající
prst) letěl toho dne ve skupině mířící na Odertal v sestavě 765. perutě, 461.
bombardovací skupiny na pozici číslo tři s osádkou ve složení: 2nd Lt
Philips Crossman - pilot, velitel letadla, 2nd Lt Earl Kreps - druhý pilot,
2nd Lt William McLain - navigátor, F/O Hugh Hanlay - bombometčík,
Sgt Leonard Geier - horní střelec, Sgt Lawrence Eidsmore - přední
střelec, Sgt William White - spodní střelec, S/Sgt Valden Barnson - levý
boční střelec, Cpl John Sainio - pravý boční střelec, Sgt Bernard Freeman
- zadní střelec, 1 st Lt Jack Cody - zbrojíř letky.
Ke svému cíli přilétal bombardovací svaz přes území Moravy, směrem
do Slezska, ve výšce asi 9000 metrů. V 11:45 hod. byla tato skupina nad
obcí Troubky na Přerovsku napadena německými stíhači. Liberator B-24J
"Flying Finger" byl zasažen řadou střel. Motory letounu byly vážně
poškozeny a motory číslo 3 a 4 přestaly pracovat. Střely poškodily také
elektroinstalaci a další rozvody. Zadní část letounu byla vážně poškozena a
střely nepřátel zabily čtyři zadní střelce. Poškozený bombardér již dále nebyl
schopen letu a pilot tlačítkem alarmu vydal pokyn k opuštění letounu. Sedmi
letcům se podařilo na padácích seskočit na moravskou zem v blízkosti
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Starojické Lhoty, byli zajati a převezeni do zajateckého tábora, kde se
dočkali konce války. Čtyři mrtví střelci ze zadní části letounu se zřítili spolu
s bombardérem za obec Palačov. Ohořelé ostatky letců - Valdena
Barnsona, Williama Whita, Johna Sainia a Bernarda Freemana - byly
nalezeny v troskách letounu a 20. prosince 1944 pohřbeny několik metrů od
místa tragédie. Po válce, 9. června 1945, jim byl odhalen památník. V srpnu
téhož roku byla jejich těla exhumována americkými vojáky a převezena na
americký hřbitov v blízkosti města St. Avold ve Francii. Následně byla
převezena do Spojených států.
•
•
•

Použité prameny:
J. Rajlich: "Mustangy nad Protektorátem"
Petr Kocián: "Havárie amerického bombardovacího Letounu B-24J u obce Palačov
17.12.1944"
atchiv Muzea městyse Suchdol nad Odrou

Osádka bombardéru B-24J Liberator "Flying Finger" (foto z archivu Petra Kociána)
Přední řada zleva doprava: John Sainio Jr (KIA); Bernard Freeman (KIA); Leonard Geier;
William White (KIA); Valden Barnson (KIA); Lawrence Eidsmore (KIA - zahynul při akci)
Zadní řada zleva doprava: Hugh Hanley; William McLain; Earl Kreps; Philip Crossman

Jiří Hub
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Turistické podzimní putování za krásami přírody
Náš turistický podzim se odehrává především v duchu tradičních akcí. V září
jsme uspořádali již 31. turistický zájezd. Tentokrát jsme se těšili na krásy
Slovenského ráje. A že bylo co obdivovat. Nádherné ještě letní počasí provázelo
všechny čtyři dny zájezdu, a tak jsme si mohli dosyta vychutnat vše, co tato krásná
oblast Slovenska nabízí. Hluboké rokliny s průzračnou vodou, lemované
mohutnými skalními masivy, byly opravdu dechberoucí. Tady jsme si dokázali
svou odvahu při zdolávání řetězů, stupaček, žebříků a lávek, zavěšených nad
hladinou divoké řeky Hornád nebo při přechodech roklin Veľký Sokol, Kyseľ
nebo v Kláštorské či Zejmarské roklině. Někteří účastníci doslova překonali sami
sebe, jak i přes počáteční obavy zdolali i ty nejnáročnější překážky. Spokojení
jsme byli také s návštěvou Dobšínské ľadové jeskyně i Spišského hradu. Po všech
těch zážitcích se nám ani nechtělo ze zájezdu domů.
Další již tradiční akcí je neméně oblíbený Pochod slováckými vinohrady alias
Burčákový pochod, který se koná v Dolních Bojanovicích a Prušánkách na
Hodonínsku. Tentokrát jsme se tam vypravili autobusem a i přes deštivé počasí,
které zprvu provázelo naše kroky, jsme si tento výlet opravdu vychutnávali. A to
doslova. Naše chuťové pohárky nestačily vstřebat nejen všechny chutě vinného
moku, ale hlavně gurmánských specialit, které vinaři pro své návštěvníky
připravují. Po poledni dokonce i vysvitlo sluníčko, a tak jsme si mohli užít
i hudební doprovod různých místních hudebníků a kapel.
V první půlce října se vydáváme na výlet „na houby“. Jak už název napovídá,
ne vždy se podaří opravdu jít na houby, ale nikdy tento výlet není „na houby“.
Tato vycházka do podzimní přírody za slunečného počasí je vždycky příjemná,
i když zrovna hub moc nepřineseme. Tentokrát jsme se vydali na Valašsko
do okolí vesnice Lázy. Sice už druhý rok se nám nepodařilo najít více hřibů, ale
i tak jsme si to vychutnali.
Závěr turistické sezóny jsme oslavili procházkou po Starojické Lhotě,
nazvanou „Za posledním puchýřem“. A protože se konala u příležitosti svátku
sv. Martina, lhotští Martinové připravili pro účastníky překvapení. Vyrazili jsme
totiž na průvod vesnicí i s nefalšovaným bílým koněm a cestou jsme mohli
ochutnat i martinská vína. Zakončení v místní hospůdce se protáhlo až do
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pozdních večerních hodin a už se těšíme na další akce. V posledním měsíci roku
nás čeká ještě rozsvěcení obecního vánočního stromu a silvestrovský pochod
na Starojický hrad. A vydáme se do další turistické sezóny. Hned v lednu
vyrazíme na novoroční pochod na Hukvaldy a uspořádáme lyžařský víkend
v Karolince a Velkých Karlovicích. Pokud se chcete přidat, rádi vás mezi sebou
uvítáme.
Olga Pavlíková, turisté St. Lhota

Klub důchodců Starojicka v roce 2019
Den za dnem utíká jako voda. Na malých dětech je to
krásně znát - rostou jako z vody. A my dříve narození jen další rok
připisujeme do knihy života. Přesto se stejně dál radujeme a za každý další
nový den děkujeme. Naše řády řídnou, ale naše touha po společných akcích
je stejná.
Rok 2019 se vyznačuje rokem oslav. Oslavuje se 30 let od sametové
revoluce, Starý Jičín v dnešní podobě má 40 let a klub důchodců má v
letošním roce již úspěšných 15 let své činnosti.
Společná středa nás nabíjí a odpoutává od běžných starostí. Posezení
v klubovně u společné kávy a čaje nebo na jiných společných akcích nás
přenáší do času pokoje a radostí. Zjišťujeme, že smích, který je kořením
života, nás ještě neopustil. I ta káva a čaj při společném posezení lépe chutná.
Akce mimo klubovnu jako bowling v Loučce, zájezdy na bazén a
posezení u živé hudby nám procvičí naše tělo. Poznávací zájezdy, návštěvy
divadelních představení a přednášky potěší naše ostatní smysly.
Všem našim členům patří dík, že je láká touha po společných zážitcích
a přání všeho dobrého, zdraví, pohody, lásky a elánu do dalších dnů.
Přání patří i všem občanům, ať rok 2020 přinese jen zdraví, štěstí,
dobrou náladu a mnoho nových zážitků.
V novém roce budou středy i nadále dnem našich setkávání. V lednu
se můžeme těšit na zajímavou přednášku a 29. ledna 2020 na výroční schůzi.
Informace o činností klubu a fotky z akcí najdete na www.kdstarojicka.wz.cz.
Marie Segeťová
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Farnost sv. Václava
*** PODĚKOVÁNÍ ***
Konec srpna byl pro naši farnost bolestný. Po dlouhé, těžké
nemoci, byla Pánem života a smrti povolána z času do věčnosti
naše drahá sestra a kostelnice Alenka Andersová. Zanechala v životech všech
farníků, ale také občanů starojických, nesmazatelnou stopu lásky, pokory,
obětavosti a pracovitosti. Za vše, čím pro nás byla, jsme jí poděkovali a
rozloučili se v chrámu Páně ve Špičkách, v pátek 6. září 2019.

Běh sv. Václava - 27. ročník. V sobotu 28. září se na Starém Jičíně uskutečnil
již 27. ročník Běhu sv. Václava, letos opět s rekordním počtem 241
zaregistrovaných běžců všech věkových kategorií. Po doběhu se všichni běžci
mohli občerstvit čajem, buchtami místních farnic, a také koláči a koláčky od
sponzorů. Následovalo slavnostní vyhlášení vítězů a mše svatá za účastníky běhu.
Poté se všichni běžci i organizátoři sešli v klubovně Orla na náměstí k obědu a
zákusku ke kávě. Dopolední sportovní program poté vystřídal večerní program
duchovní. V 18:00 hodin jsme mohli v kostele sv. Václava strávit večer chval a
díků, který obstarala schola mladých, a poté až do 22:00 hodiny následovala tichá
adorace. Celou akci se podařilo zvládnout díky velkému úsilí všech, kteří se
jakoukoliv službou podíleli na organizaci. Za to všem patří velké poděkování a
upřímné Pán Bůh zaplať. Fota ke zhlédnutí na www.beh.kvalitne.cz.

Hodová mše svatá v neděli 29. září, se nesla v duchu připomínky slavnosti
svatého Václava, knížete a patrona České země. Mše svaté, jako každý rok, byli
přítomni členové Starojické historické společnosti v dobových kostýmech. Po mši
svaté farář P. Petr Dokládal poděkoval členům SHS za dodržování tradice, spjaté
s osobou sv. Václava. Poté se do průvodu od kostela na náměstí, za doprovodu
místní dechovky, připojil také sám sv. Václav na koni.

MFL turnaj Under 15 - Ministranti naší farnosti se 9.11. zúčastnili v rámci MFL
turnaje Under 15 v Hati. Na turnaji bylo 8 týmů z Ostravy, Opavy a okolí. Díky
velkému nasazení a bojovnosti postoupili ze základní skupiny, poté ve vyřazovací
části postoupili přes Šilheřovice do finále. Ve finále nestačili jen na Ostravu Zábřeh a obsadili krásné druhé místo. Gratulujeme!!!

Co nás čeká?
Adventní duchovní obnova - Sobota 7. prosince v našem kostele, kterou povede
P. Jakub Dominik Štefík. Informace na webových stránkách farnosti a na
Facebooku Orla St. Jičín - Vlčnov
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Přehled Bohoslužeb o vánočních svátcích:
Úterý

24. 12.

Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa

25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.

15:00 - dětská vánoční mše svatá
22:00 - vigilie slavnosti Narození páně - „půlnoční“
8:00 - mše sv. - Slavnost Narození páně
8:00 - mše sv. - Svátek sv. Štěpána
17:00 - mše sv.
17:00 - mše sv. + od 18:00 - 22:00 - Tichá adorace
8:00 - mše sv. - Svátek Svaté rodiny
17:00 - mše sv.
16:00 - mše sv. - poděkování za uplynulý rok + statistiky
8:00 - mše sv. - Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Provoz Betléma. V našem kostele bude jako každý rok ke shlédnutí pohyblivý
Betlém, a to do konce ledna, vždy půl hodiny před mší svatou.

Novoroční koncert se uskuteční v našem kostele v neděli 5. ledna 2020 v 15:00
hodin. Účinkuje pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína.
Bližší informace o dění ve farnosti naleznete na webových stránkách farnosti:
www.farnostsj.cz
za farnost Pavel Vahalík

Sport a společenský život v Heřmanicích
Osadní výbor a Spolek Heřman uspořádali dle plánu opět několik dále
uvedených akcí.
- Putování přírodou se konalo v sobotu 17. srpna. Akce se účastnili děti,
dospělí i senioři. Mírným tempem a v pohodě přes pole po Vysockých
loukách a podél Loučského potoka do Hustopeč n/B. Cestou jsme si povídali
něco o místopisu a taky o historii našeho území od pravěku až po současnost.
Následovala prohlídka zámku s průvodcem, káva a zmrzlina v zámecké
kavárně a oběd v Sokolovně. Návrat, podle kondice, následoval pěšky nebo
přivolanými auty.
- Dětský a sportovní den se konal 31. srpna ve sportovním areálu.
Dopoledne probíhaly volejbalové zápasy a odpoledne Dětský den zaměřený
na „Bezpečnost silničního provozu“. Pořadatelky připravily tématické
soutěže a hry o ceny a sladké odměny pro soutěžící děti. S programem pro
děti účinkovali rovněž členové ostravské pobočky BESIP, kteří zábavnou
formou přiblížili dětem i dospělým různá nebezpečí, která na silnicích číhají.
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Vyzkoušeli si tzv. opilecké brýle, které realisticky imitují stav po požití
alkoholu nebo jiných návykových látek. Bohaté občerstvení a skákací hrad
byl přístupný dětem od rána.
- Drakiáda s modeláři
se konala v sobotu 14.
září. Opět se účastnili
modeláři s různými
rádiem řízenými modely.
Jeden
z modelů
„bombardoval“ nečekaná
místa bonbóny. Záleželo
na rychlosti a šikovnosti
dětí, kolik jich pro sebe
nasbíraly. Létání s draky
se účastnili děti i dospělí. Soutěžící děti obdržely sladké odměny. Přiletěl i
skutečný vrtulník, který přistál na hřišti a účastníci si jej mohli z blízka
prohlédnout. Občerstvení bylo opět bohaté včetně špekáčků pro děti k
opečení na ohni. Více než 70 účastníků místních i z okolí odcházelo
spokojených.
- Císařskohodový pétanquový turnaj a diskotéka se konaly 19. října.
Zatím nejpočetněji obsazený pétanquový turnaj se účastnili soutěžící místní,
z Hran. Louček a Polouvsí. Turnaj končil za tmy při umělém osvětlení.
Zvítězila dětská dvojice Sára a Hugo Valoškovi z Polouvsí, kteří
se nedlouho předtím účastnili soustředění s francouzskými trenéry, a bylo to
poznat. Večer následovala hodová diskotéka. Připomněli jsme si tak tradici
Císařských hodů, které se v Heřmanicích slaví od roku 1786 každou třetí
říjnovou neděli, tedy již po 234 let!
Zveme na příští v Heřmanicích pořádané akce:
- 16. 11. Sportovní odpoledne + zabíjačkové hody.
- 1. 12. Zahájení adventu s rozsvěcováním vánočních stromů a punčem
u kaple.
- 5. 12. Mikulášská nadílka. Mikuláš s doprovodem navštíví děti
v domácnostech.
- 25. 12. Vánoční troubení se zpěvem koled u kapličky.
- 31. 12. Rozloučení se starým rokem - výšlap do přírody.
- 18. 1. Výroční členská schůze a veřejná schůze občanů.
- 8. 2. Dětský maškarní rej.
- 29. 2. Heřmanické koštování. Soutěž o nejlepší slivovici, domácí likér a
moučník.
Ant. Dorazil – předseda OsV
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Spolek zahrádkářů Starojicka
Važení přátelé zahrádkáři,
rok pomalu končí a my se ohlížíme zpět a hodnotíme, co se nám nejen v
osobním životě, v práci a na našich zahrádkách podařilo, co jsme mohli udělat
jinak, snad lépe, nebo čím se můžeme pochlubit:
- Na jaře jsme uspořádali zájezd do polských zahradnictví a v Ostravě se podívali
do planetária.
- Již tradičně jsme se společně sešli na Svatodušní škvaření vajec na výletišti
Hájek na Jičině.
- S podporou obce jsme uspořádali tradiční zájezd pro děti, tentokrát do ZOO a
Dinoparku Vyškov.
- Snad největší úspěch měla vycházka na hrad Starý Jičín s přednáškou pánů Ládi
Juroše a Ing. M. Klimpara.
- Podzimní zájezd do vinného sklípku v Petrově, a zahradnictví ve Strážnici, kde
byl opravdu široký výběr ovocných i okrasných stromků.
- Vyvrcholením našeho celoročního snažení je tradiční zahrádkářská výstava,
která
je
nejen
každoroční
společenskou událostí v obci, ale
také naší největší odměnou. Chtěla
bych poděkovat všem, kteří
věnovali svůj čas jak přípravě, tak
průběhu výstavy a v neposlední
řadě i úklidu prostor sálu.
Děkujeme všem vystavovatelům i
široké veřejnosti za podporu.
Na co se budeme těšit v nastávajícím roce?
19.1. 2020 - Pozvání jsme obdrželi od ZO ČZS Zubří na přednášku, která se
uskuteční od 15.00 do 17.00 h muzeu v Zubří „Choroby a škůdci švestek“,
přednáší Ing. Zdenek Trčálek. V případě zájmu volejte na tel.č. 601 386 696 –
Davidová, pojedeme vlastními vozy.
16.2.2020 - Výroční členská schůze Spolku zahrádkářů Starojicka v 9.30 hod.
v Kulturním domě na Starém Jičíně. Součástí schůze bude od 10.30 hod i pro
nečleny přednáška
„Pěstujeme sloupové jabloně „
přednášet bude předseda ZO ČZS Vsetín Janišov pan Jiří Martiš.
Zveme širokou veřejnost!
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Květen 2020 - zájezd do zahradnictví v Polsku. Přihlášky přijímáme na výroční
schůzi.
O ostatních plánovaných akcích Vás budeme průběžně informovat.
Přejeme všem přátelům zahrádkářům a jejich rodinám v novém roce pevné
zdraví, pohodu, lásku, hodně sluníčkových dnů, i zahradních dešťů,
rozkvetlých zahrad, obsypaných stromů a bohatou úrodu.
Za Spolek zahrádkářů Starojicka Jana Davidová

Hravá procházka po Petřkovicích
Osadní výbor spolu s Mateřskou školou v Petřkovicích uspořádali jednu
zářijovou sobotu komentovanou procházku po Petřkovicích určenou nejen dětem.
Účastníky procházky doprovázeli po nejvýše položené vesnici v okrese Nový
Jičín děvucha a ogar v krojích. Ti děti a jejich rodiče provedli Petřkovicemi,
zavedli je na důležitá místa a popovídali jim o jejich historii, stejně tak jako o
životě místních obyvatel dnes i před desítkami let. Děvucha a ogar pověděli
zúčastněným o historii a významnosti poutního místa pod Petřkovickou horou,
zvaného Petřkovické Lurdy, o vztahu
místních obyvatel k půdě, zemědělství a
chovu dobytka jako hlavního zdroje obživy
v letech minulých, o unikátním flyšovém
podloží Petřkovických vrhů, v němž se
nachází žíly minerálů i naleziště drahokamů.
Připomněli historii vzniku a činnost
Sboru dobrovolných hasičů Petřkovice, který
v příštím roce oslaví již 115. výročí svého
založení, a spolu s představiteli Mysliveckého
spolku Janovice popovídali o životě
v místních lesích a na okolních lukách.
Neopomněli přiblížit oblibu místních kluků,
chlapců a můžu v kopané a zmínit jejich
úspěchy v lokálních turnajích, stejně jako
tradici hodových zápasů. Děti Petřkovice
poznávaly hravou formou, když na jednotlivých zastávkách plnily pod vedením
animátorů z řad místních dobrovolníků připravené úkoly v podobě skládaní
puzzle, hledání ztracených kraviček, společného plnění konve na mléko, hašení
imaginárního požáru, poznávání stop zvířat, přiřazování listů a plodů stromů,
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rozeznávání paroží, či zdolávání překážkové dráhy zakončené střelou do brány.
Děti měly možnost prohlédnout si zemědělské nástroje, hasičskou techniku i vůz,
dalekohledy se podívat do krajiny a rozhlédnout se od Hostýnských po Oderské
vrhy.
Na každé zastávce na děti čekalo překvapení v podobě drobného
občerstvení či edukativního dárku se související tématikou. Společně strávené
odpoledne bylo zakončeno posezením okolo ohně, povídáním, vzpomínáním a
vyprávěním, třeba pověsti o tom, jak Čert most nad Petřkovicemi stavěl.
Karolína Piskláková

Školství v obci
ZŠ STARÝ JIČÍN
Úspěšný začátek školního roku ve sportu
V září začal dětem nový školní rok a některé z nich nezahálely ani přes
prázdniny. Připravovaly se totiž na republikové finále v Olympijském
víceboji (OVOV). To se konalo v Brně na krásném atletickém stadioně VUT.
Postup čtyř našich sportovců z okresních a krajských kol až do tohoto finále byl
velkým úspěchem, kterého si v Brně všichni náramně užili. Ve stále silnější
konkurenci se „naši“ vůbec neztratili a předvedli výborné výkony. Během dvou
soutěžních dnů museli Lucie Křížková, Agáta Horutová, Lukáš Hasal a
Štěpánka Dubcová předvést své sportovní umění a velkou bojovnost při
zvládnutí deseti disciplín (běh 60 m, skok daleký, trojskok, hod míčkem, lehy
sedy, kliky, přeskoky přes švihadlo, shyby, hod medicinbalem a běh na 1000
metrů). Nakonec v konečném pořadí Lucie Křížková obsadila ve své věkové
kategorii (2009) výborné 7. místo. Do první desítky se dostala také Agáta
Horutová (2008), která skončila na velmi pěkném 8. místě. Hezkého výsledku
dosáhl také Lukáš Hasal (2007), který byl devátý (v těchto kategoriích soutěžilo
30 - 40 závodníků). Poslední naše závodnice Štěpánka Dubcová (2006) byla ve
velmi silné konkurenci téměř 70 děvčat dvanáctá. Věřte, že vůbec nebylo nijak
jednoduché zvládnout během několika hodin třeba 300 přeskoků přes švihadlo,
udělat 120 kliků nebo 80 shybů, pokračovat 90 sedy lehy, zaběhnout 60 metrů za
9 sekund, pak skočit do písku přes 4 metry, hodit kriketovým míčkem 35 metrů a
na závěr si ještě zaběhnout 1 kilometr. Za to si naši reprezentanti jistě zaslouží
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velkou pochvalu a poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Celý závod byl
doplněn doprovodným programem vojáků, policie ČR, exhibicí známých českých
sportovců či autogramiádou. Potkat jsme se tak mohli s olympijským vítězem
Davidem Svobodou, mistryní světa Šárkou Kašpárkovou nebo světovou
rekordmankou na 800 metrů Jarmilou Kratochvílovou a mnoha dalšími. Děti si
také mohly zatančit zumbu nebo si zaskákat na trampolínách. Navíc poznaly
sportovce z jiných krajů, získaly nové kamarády a přivezly si spoustu nových
krásných zážitků.
Téměř všechny školy v novojičínském okrese se účastní závodu
v přespolním běhu. Za krásného počasí se v prostředí frenštátských skokanských
můstků sešlo téměř 400 dětí, aby poměřily své běžecké síly při okresním finále.
My jsme moc rádi, že v tomto zápolení naše škola patřila mezi nejlepší. V každé
kategorii soutěžilo 20 družstev a hned mezi staršími chlapci skončilo naše
družstvo na velmi pěkném 5. místě. Kluci běželi ve složení Vojtěch Vrzal,
Jakub Jurčák, Tomáš Petřkovský, Oldřich Vahalík a Štěpán Cigánek. Ještě
o něco lépe si vedli mladší kluci Ondřej Orlita, Martin Dubec, Jakub Ševčík,
Lukáš Hasal a Petr Závada, kteří pro naši školu vybojovali krásnou bronzovou
medaili. Děvčata se také vůbec nezalekla svých soupeřů a získala další
medaile. Mladším holkám chyběly pouze tři body, aby získaly tu
zlatou. Přesto je stříbrná medaile krásným úspěchem. Zasloužila se o
ni Kristýna Černá, Anička Dubcová, Ema Lajchová, Ema Polášková a Eliška
Króliczková. A na závěr to nejlepší. Starší děvčata dokonce zvítězila a
postoupila do krajského kola. Vítězný pohár pro naši školu získala Štěpánka
Dubcová, Blažena Orlitová, Marie Dlabajová, Tereza Kemlová a Tereza
Konečná.
Tato pětice statečných dívek spolu ještě s Marií Kočnarovou pak bojovala
v krajském finále v Krnově, kde se nezalekla ani takových týmů jako byla ZŠ
Englišova Opava, ZŠ Porubská Ostrava, Frýdek Místek, Havířov, Rýmařov či
Bruntál a opět předvedla výborný výkon. Na trati dlouhé 1500 metrů holky
bojovaly ze všech sil, což jim nakonec přineslo krásnou stříbrnou medaili (před
sebe pustily pouze běžkyně z Opavy). Navíc nebylo vůbec jednoduché se poprat
s děvčaty z atletických oddílů či škol. Že to jde, o tom už jsme se dokázali
přesvědčit mnohokrát. Také pokračujeme ve spolupráci se Základní školou pro
sluchově postižené z Valašského Meziříčí. Na jaře naši osmáci a děváťáci s nimi
zápasili v halové kopané a nyní se spolu utkali ve florbale. A i přes bariéru, která
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mezi dětmi existuje, je
sportování pokaždé velmi
zapálené,
bojovné
a
hlavně v duchu fair play. A
jaký byl výsledek tohoto
klání?
O ten tady tentokrát nešlo!
Ještě jsme také stihli využít
krásného podzimního počasí
a zorganizovat pro naše děti
školní atletické závody pro
žáky 6. až 9. tříd. Mladí atleti
si mohli poměřit své síly ve
čtyřech disciplínách (běh 60 metrů, skok daleký, hod míčkem a vytrvalostní běh).
A ti nejvšestrannější byli vyhodnoceni i v součtu všech disciplín. V běhu na 60
metrů byli nejrychlejší v jednotlivých kategoriích Anežka Hrdličková, Petr
Závada, Tereza Kemlová a Tomáš Sirota. Ve skoku dalekém nenašli
konkurenci Karolína Šnirchová, Petr Závada, Štěpánka Dubcová a Tomáš
Sirota. V hodu míčkem si prvenství zasloužili Vendula Varyšová, Petr Závada,
Tereza Kemlová a Matyáš Orlita. A v závěrečném vytrvalostním běhu (dívky
600 metrů, kluci 1000 metrů) obsadili 1. místo Kristýna Černá, Ondřej Orlita,
Štěpánka Dubcová a Tomáš Petřkovský. Po součtu všech disciplín byly
výsledky následující:

Mladší dívky: 1. Karolína Šnirchová, 2. Adriana Rýcová, 3. Eliška
Króliczková
Mladší chlapci: 1.Petr Závada, 2. Ondřej Orlita, 3. Jakub Ševčík
Starší dívky: 1.Tereza Kemlová, 2.Štěpánka Dubcová, 3. Marie Dlabajová
Starší chlapci: 1.-2. Tomáš Petřkovský, 1.-2. Štěpán Cigánek, 3.Filip
Mičulek
Na úvod školního roku toho naši sportovci dokázali dost a doufejme, že se
jim bude dařit i v průběhu celého školního roku. A s radostí (a snad i
s medailemi) se budeme vracet i z dalších závodů, které nás ještě čekají.
Mgr. Kateřina Horutová
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Soutěž Jaloveček „ Dary přírody“
Dne 17. a 18. října se ve vsetínském zámku konala tradiční
přírodovědná soutěž Jaloveček a již počtvrté se této soutěže zúčastnili také
žáci naší školy.
Letošním tématem byly „Dary přírody“ - soutěžilo se v
přírodovědném testu, poznávání rostlin, živočichů a hub. Soutěžící měli také
za úkol přinést tematický obrázek, který zůstane vystaven ve věži
vsetínského zámku. Naši školu reprezentovaly celkem 4 pětičlenné týmy. A
jak se jim dařilo? Mezi 17-ti soutěžícími týmy 1. stupně se na 7. místě
umístil tým „Želviček“ ve složení: Ellen Simperová, Zuzana Mojžíšková,
Daniela Staníková, Magdaléna Horáková a Marie Černochová.
6. místo obsadil tým „Káňata“ - Jiří Janýška, Martina Adamcová, Amálie
Cigánková, Terezie Michalíková a Matouš Sládeček.
„Druhostupňových“ týmů se sjelo celkem 14 a k našemu velkému
překvapení a radosti obě přední místa vybojovali žáci naší školy. 2. místo
získali: Ellen
Pavlíková, Julie
Hrdličková, Štěpán
Cigánek, Vít Hasal a
Helena Dostálová.
Vítězné 1. místo patří
týmu děvčat, který
soutěžil ve složení:
Magdaléna
Janýšková, Markéta
Cigánková, Anna
Ocásková, Ema
Lajchová a Kateřina
Kalíšková.
Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Marcela Cigánková

MŠ STARÝ JIČÍN
Mladší děti prožijí školní rok společně se zvířátky, se kterými projdou vrátky
do každého měsíce s jiným zvířátkem. Starší děti budou po celý školní rok
provázet skřítkové. Zaměříme se na environmentální výchovu, protože chceme s
dětmi trávit co nejvíce času v lese, venku na zahradě a v blízkém okolí. Chceme
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vést děti k ochraně životního prostředí, poznávání přírodních krás a uvědomění si
důležitosti chování člověka k přírodě. Témata jsou koncipována tak, aby na sebe
navazovala v rámci ročních období, aby zahrnovala zvyky a tradice, svátky a
důležité události během celého roku a směřovala k všestrannému rozvoji dětí.
V září jsme si společně užili HRAČKOVÝ DEN, DIVADLO V MŠ A
DRAKIÁDU – akce s rodiči.
V říjnu proběhlo VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ, KAŠTANKIÁDA –
akce s rodiči, RETRO DEN V MŠ – děti přišly do MŠ v retro oblečení, hrály si
s hračkami z 60. let,
prohlížely fotografie,
zhlédly černobílou
pohádku a odpoledne
tato
akce
pokračovala s rodiči
–
děti
měly
připravené
retro
vystoupení, rodiče si
pohráli a s úsměvem
zavzpomínali, také
na ně čekal úkol, kdy
společně
s dětmi
měli
vytvořit
v keramické dílně růžičku na dort, návštěva VÝSTAVY ZAHRÁDKÁŘŮ –
výstava výtvarných prací dětí z MŠ Starý Jičín, Petřkovice.
Začátek listopadu proběhl slavnostně a to DNEM OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V MŠ STARÝ JIČÍN A SETKÁNÍM BÝVALÝCH I
SOUČASNÝCH ZAMĚSTNANCŮ K VÝROČÍ OSLAVY 60 LET
ŠKOLKY. Navštívili jsme školku ve Starojické Lhotě k svátku sv. Martina –
krmení koní, jízda na vyrobeném koni.
Dále nás v listopadu čeká
- zavírání studánek – delší procházka k Oční studánce
- pojedeme do kina v Novém Jičíně na hudební představení Pavla Nováka
- do MŠ přijede divadlo Průzkumníci v lese
- starší děti začnou jezdit na bazén

V prosinci
- začnou starší děti jezdit bruslit na zimní stadion v Novém Jičíně
- ve školce bude nadělovat Mikuláš
- zveme vás na vánoční besídku
- prožijeme tradiční Vánoce i s příchodem Ježíška
kolektiv MŠ
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Spolek Starojická historická společnost zve na výstavu betlémů

„ČESKÉ VÁNOCE“
v muzeu U Polzerů u náměstí ve Starém Jičíně
ve dnech 1.12.2019 – 6.1.2020
Kolektiv obecního úřadu Vás srdečně zva na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
v pondělí 2.12. od 16 h na náměstí ve Starém Jičíně
vystoupí dechová hudba STAROJIČANÉ a pěvecký sbor CVRČCI
s sebou teplé oblečení a do ruky hrneček
teplý čaj pro děti i dospělé zajištěn

Myslivci ze Starého Jičína a Loučky
Vás srdečně zvou na tradiční

ŠTĚPÁNSKOU POSLEDNÍ LEČ
ve čtvrtek 26.12.2019 od 20:00 h v KD Starý Jičín
- K tanci a poslechu hraje KopRock.
- zvěřinové hody
- bohatá tombola
Na Vaši účast se těší myslivci. Předprodej vstupenek R. Kalíšek.

UKONČENÍ ROKU A PŘÁTELSKÉ
POSEZENÍ U KVASNICOVÉHO PIVA
Pátek 27.12.2019 v 17: 00 h v hasičárně ve Vlčnově.

Na Vaši účast se těší hasiči z Vlčnova.
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Přijměte pozvání na

SILVESTROVSKÝ ČAJ,
který bude podáván 31.12.2019 v 18:00 h
na náměstí ve Starém Jičíně
všem občanům, kteří se chtějí jen tak sejít,
podat ruce a popřát v novém roce jen to dobré.
SRDEČNĚ ZVOU ČLENOVÉ RADY OBCE
Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče a přátelé školy na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL s HOPSALÍNEM
pátek 10.1.2020 od 16:00 h
Na vaši účast se těší pořadatelé 1. stupně ZŠ Starý Jičín.

Sbor dobrovolných hasičů Janovice
srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 18.1.2020 ve 20:00 h
v hostinci na Větřáku.
FK Starý Jičín
Vás srdečně zve na

SPORTOVNÍ PLES
v pátek 24.1.2019 ve 20:00 h v KD Starý Jičín. Naposledy na dlouhou
dobu se představí kapela James Band z Hradce Králové.

MS Starojická Lhota Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ PLES
v sobotu 25.1.2020 ve 20:00 h v KD Starojická Lhota.
živá hudba MIDIT HRANICE
ukázky mysliveckých signálů, zvěřinové speciality, bohatá tombola
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Sbor dobrovolných hasičů Starý Jičín - Vlčnov
srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 8.2.2020 ve 20:00 h
v Kulturním domě Starý Jičín.

SRPDŠ při ZŠ Starý Jičín Vás zva na

RODIČOVSKÝ PLES
pátek 14.2.2019 od 20:00 h
v KD Starý Jičín.
Bohatá tombola, program, občerstvení. Kapela Ypsilon.

SDH Palačov si Vás dovoluje pozvat na

HASIČSKÝ PLES na téma SPORTOVEC ROKU
sobota 22.2.2019 od 20:00 h v Penzionu u Horáků
Čeká na Vás i tradičně bohatá tombola (1. cena LED Televize).

Těší se na vás PALAČOVŠTÍ HASIČI.

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ BÁLY
HEŘMANICE - sobota 8.2.2020 v 15:00 h ve Společ. domě.
PETŘKOVICE – sobota 15.2.2020 ve 14:00 h v KD.
Připraven animační program pracovníků SVČ Fokus.
PALAČOV – neděle 23.2.2020 ve 13:00 h v Penzionu u Horáků.
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ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ A NOVINEK E-MAILEM

25.5.2018 vstoupilo v platnost nařízení evropského parlamentu ( GDPR ) o ochraně osobních údajů. Toto nařízení
zahrnuje i zasílání informačních sdělení prostřednictvím e-mailu.
Pokud máte zájem dostávat tyto informace a novinky z Obce Starý Jičín, je nutné při registraci na webových stránkách
rovněž potvrdit souhlas se zasíláním, který následně obdržíte v emailové schránce s odkazem na potvrzení.
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Prodej vánočních stromků přímo z plantáže ve Vlčnově.
Přijďte si vybrat už nyní a vyzvedněte těsně před Vánoci.
Kontakt: Černochovi, Vlčnov 159, Starý Jičín, Telefon: 604 253 408
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Palačov - Uctění památky padlých letců
Palačov - Uctění památky padlých letců

V sobotu 14. prosince 2019 se uskuteční pietní akt uctění památky amerických letců,
před
lety, 17.2019
prosince
1944, zahynuli
havárii
bombardovacího
Vkteří
sobotu
14.75
prosince
se uskuteční
pietní aktpřiuctění
památky
amerických
Liberator
"Flying
letců, kteří letounu
před 75 B-24J
lety, 17.
prosince
1944, Finger".
zahynuli při havarii
bombardovacího letounu B-24J Liberator "Flying Finger".
Program:
Program:
10:30 hod. - Mše svatá za osádku Liberatoru B-24J "Flying Finger"
10:30 hod. - Mše svatá za
Liberatoru B-24J "Flying Finger"
v osádku
kapli v Palačově
v kapli v Palačově
12:00 hod. - Pietní akt u pomníku amerických letců u obce Palačov
12:00 hod. - Pietní akt u pomníku amerických letců u obce Palačov
V případě příznivého počasí ukázka letecké techniky LAA ČR
V případě příznivého počasí ukázka letecké techniky LAA Č
13:15 hod. - Otevření expozice dokumentů a památek na havarii
13:15 hod.
- Otevření
a památek
na havarii
Liberatoru
B-24Jexpozice
"Flying dokumentů
Finger"- přísálí
Penzionu
U Horáků
Liberatoru B-24J "Flying Finger"- přísálí Penzionu U Horáků
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Rozárie Olivová, Rozálie Dohnalová, Theodore Griffiths, Denis Kopecký,
Ondřej Gajdůšek, Ema Sosnová, Jonáš Polášek

Jonáš Turek, Jan Číp, Nina Janýšková, Kristián Černý, Jiří Ziegl, Patricie Mottelová

