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Úpravna vody PORUBSKÁ BRÁNA –
znovuzavedení do trvalého provozu !
Článek na straně 22.

Starojický zpravodaj č. 02/2020

Jestli existuje něco, co bychom si zvlášť
v dnešní moderní a přetechnizované době
měli chránit, tak je to PŘÍRODA!
Tuto myšlenku razí i tři místní nadšenci
a milovníci lesa (Rudolf a Petr Kalíškovi,
Milan Segeťa), kteří vyrobili a věnovali
starojickému lesu ceduli s „PROSBOU
LESA“, u které, věříme, se nejeden z vás
cestou na hrad zastaví…

„Kříž díkůvzdání“ za ukončení napoleonských válek a památný
strom „Lípa porozumění“ jsou součástí významného krajinného
prvku „ Kříž se stromy“ v Heřmanicích. Více na str. 24.
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Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva
Obce Starý Jičín konaného dne 26.02.2020:
9. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
9.1. Určuje ověřovatelé zápisu p. Ing. Pavla Holeňu a p. Františka Segeťu.
9.2. Schvaluje program jednání 9. zasedání zastupitelstva obce.
9.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 23.12.2019 do 12.2.2020.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů po projednání
s c h v a l u j e:
9.4. Rozpočet obce Starý Jičín na rok 2020
Příjmy:
51.500.000,00 Kč
Výdaje:
65.050.000,00 Kč
8-třída financování: 13.550.000,00 Kč
V rámci závazných ukazatelů zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční
příspěvek příspěvkovým organizacím – MŠ Starý Jičín (ODPA-3111) ve výši
1.580.000,-Kč a ZŠ Starý Jičín (ODPA-3113) na položce 5331 ve výši
2.800.000,-Kč, celkem příspěvkovým organizacím neinvestiční příspěvek
4.380.000,- Kč.
9.5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2021 – 2024.
9.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 10. a 11. změnu
rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2019.
Majetkoprávní záměry
ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění schvaluje odkoupení nemovitých věcí:
9.7. Od SmVak OSTRAVA v k.ú. Starý Jičín nemovitou věc- inženýrskou
stavbu – „prameniště vody“ včetně příslušenství na pozemku jiného vlastníka
p.č. 330 (tr.trav.porost), tzv. „Zdroj Dvořisko“ za cenu dle znaleckého posudku
28-1073/2019 ve výši 21.470.-Kč (majetkoprávní záměr P1/2020).
9.8. Od soukromé osoby v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína pozemek p.č. 866/2
– ostatní
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plocha – ostatní komunikace o výměře 59 m2, zaměřený GP č. 341-6/2020 za
cenu dohodou 30 .-Kč za m2 + návrh na vklad (majetkoprávní záměr P2/2020).
ZO pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
Organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
9.9. Bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP
ČR ve výši 5.430.000 Kč dle Směrnice MŽP č.3/2019 o poskytování fin.
prostředků ze SFŽP na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších opatření.
9.10. Schvaluje Smlouvu č. 05321961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
ŽP ČR na „Podporu výměny kotlů v obci Starý Jičín, okr. Nový Jičín“ formou
dotace ve výši 5.430.000 Kč k zabezpečení Cíle 1 a Cíle 2, kde
Cílem 1 se rozumí zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na
pevná paliva za moderní zdroje tepla v domácnostech formou zvýhodněné
(bezúročné) zápůjčky a
Cílem 2 se rozumí realizace adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu
a projektů vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování
energetické účinnosti, dosahování úspor energie atd.
9.11. Schvaluje podání žádosti na Ministerstvo financí ČR v rámci dotační
příležitosti v programu Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální
infrastruktury v obcích do 3.000 obyvatel – Podpora výstavby nájemních
obecních bytů – akce „Projekt přestavby ordinace na 2bj. Starý Jičín-Vlčnov
č.p. 35“
9.12. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,
IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře
pana Ing. Rudolfa Hrnčíře, nar. 14.9.1963, bytem Starý Jičín 31.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech
práv hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních) konaných v době od
udělení této delegace do dne 31.5.2022.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě,
aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Ing.
Miroslavu Klimparovi, nar. 12.9.1963, bytem Starý Jičín, Vlčnov 102.
9.13. Schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.o) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, plnění pro uvolněné členy
zastupitelstva obce podle § 80 z peněžního fondu obce v roce 2020 v celkové
výši 5.000.-Kč na
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• stravování nebo vstupenky na sportovní nebo kulturní akce
(pernamentky bazén, sauna apod.) nebo rekreaci nebo příspěvek na
penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření
nebo životní pojištění.
9.14. Schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.o) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, plnění pro uvolněné i
neuvolněné členy zastupitelstva obce podle § 80 z peněžního fondu obce v roce
2020
• příspěvek oddávajícímu (vedení obřadu) na úhradu zvýšených nákladů
na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných
občanských obřadech (svatby, vítání občánků apod.) tzv. ošatné ve výši
200,-Kč za den.
9.15. Zastupitelstvo obce Starý Jičín b e r e n a v ě d o m í
podaný návrh na pořízení změny územního plánu - pana Bezděka
Antonína, Starý Jičín 6, 742 31 a pana Bezděka Karla, Vlčnov 99, 742
31,
nesouhlasí
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a také v návaznosti
na § 44 písm. d) stavebního zákona s pořízením Změny č. 2 územního
plánu pro Obec Starý Jičín.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejná zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
Jednání 22.4.2020 bylo z důvodu pandemické situace zrušeno.
Další jednání ZO proběhne 24.6.2020. Místo konání bude upřesněno.
----------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Starý
Jičín a na webových stránkách obce www.stary-jicin.cz.
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JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období
ČERVEN až SRPEN 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
souhlas se zveřejněním osobních údajů tito jubilanti:

➢ Miroslava Kovařčíková, Janovice
➢ Josef Ulrych, Vlčnov
➢ Jaroslav Heralt, Palačov
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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Jarní Vítání občánků se bohužel vzhledem ke vzniklé „koronavirové“ situaci
nekonalo. Nicméně o tuto hezkou událost nepřijdete. Na všechny občánky
se budeme těšit ve spojeném podzimním termínu 13.10.2020.
Zuzana Segeťová Rosová – evidence obyvatel
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VÝZVA K MAXIMÁLNÍMU ŠETŘENÍ PITNOU VODOU
Obec Starý Jičín vyzývá všechny odběratele pitné vody
z vodovodu Porubská brána v jeho majetku
(Palačov, Starojická Lhota, Petřkovice, Dub a Heřmanice)
k maximálnímu šetření touto surovinou.
Obec Starý Jičín nepovoluje napouštění bazénů a jiných

nádrží bez předchozího souhlasu obce.
Miloslav Vahala, Dis., vedoucí Technických služeb obce

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ A ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme občany, že
k 30. 4. 2020 byl splatný místní poplatek ze psů a k 30. 6. 2020 je splatný
místní poplatek za komunální odpad.
Poplatky lze uhradit hotově nebo bezhotovostně platební kartou v pokladně
Obecního úřadu Starý Jičín.
Poplatky lze rovněž uhradit bankovním převodem – číslo účtu 1760219309/0800
s uvedením variabilního a specifického symbolu 1341 (poplatek ze psů) a
1337 (komunální odpad).
KAŽDÝ POPLATNÍK MÁ SVŮJ VARIABILNÍ SYMBOL! Pokud neznáte
svůj variabilní symbol, je možné poslat dotaz na emailovou adresu:
ulrychova@stary-jicin.cz nebo telefonicky 556 785 151.

Lenka Ulrychová, účetní

OMEZENÍ HLUKU O VÍKENDU

Žádáme občany, aby v sobotu po 17. hodině a po celou
neděli respektovali občanské soužití tím, že omezí
hlučné či jinak obtěžující aktivity (které uvádí občanský
zákoník) v době odpočinku ostatních (sekání trávy, řezání
dřeva, pálení trávy, používání veškerých hlučných strojů
atd.).
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
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LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
MUDr. IVETA HAVLÍKOVÁ
sestra: Michaela Petřkovská
Starý Jičín – Vlčnov 35
Tel: 556 752 582
www.doktor-staryjicin.cz
Registrujeme a vítáme nové pacienty!

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

PRÁZDINOVÝ
PROVOZ
ORDINACE:
Ordinace bude
uzavřena v době
dovolené:
03.08. - 14.08.2020
V období prázdnin
zkrácena ordinační
doba v úterý
do 15:30 hodin.

V pátek ošetřujeme jen akutní stavy a pozvané pacienty.
V tento den nevydáváme žádná potvrzení.
Chtěla bych poděkovat všem šikovným švadlenkám, které našily a dodaly do
ordinace roušky a vedení obce za desinfekci prostor našeho pracoviště. Dále
děkuji všem našim pacientům za ohleduplnost v mimořádné epidemiologické
situaci.
MUDr. Iveta Havlíková

LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST POUZE V NOVÉM JIČÍNĚ
Paní doktorka Kobsová ordinuje na ul. Tyršova 21 v Malém zdraví Nový Jičín.

https://malezdravi.cz/male-zdravi-novy-jicin
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07:00 - 11:00
07:00 - 11:00
07:00 - 11:00
07:00 - 11:00
07:00 - 11:00

MUDr. Hana Kobsová
Tyršova 21, Nový Jičín
tel. NJ: 597 597 105
mobil: 603 433 786, 730 163 133
email: hana.kobsova@centrum.cz
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NOUZOVÝ STAV V NAŠÍ OBCI
Víme, že už jste přesyceni informacemi ohledně všech
záležitostí spojených s výskytem coronaviru v naší kotlině.
Proto jen ve zkratce.
Život v naší obci se v březnu tohoto roku docela
zásadně změnil. Uzavření škol, zákaz sdružování, omezení
nákupů, povinnost nosit roušky, dodržovat odstupy, pořád a pořád desinfikovat…
Pamětníci taková opatření nepamatují a kronikáři budou mít o čem psát…
Každého z občanů se nějakým způsobem tato situace dotkla a jeden vedle
druhého by mohl napsat svůj příběh, jak se s životem „v nouzovém stavu“
vyrovnával. A jak je našemu národu vlastní, tak mnohdy s humorem…a to je
dobře. Zdá se, že první krok, aby se zabránilo nekontrolovatelnému šíření infekce
a byl čas na přípravu dalších opatření, byl úspěšný. Co bude dál v boji
s neviditelným nepřítelem, se teprve uvidí. Ještě neodkryl všechny zbraně a tak
úplně nevíme, jak na něj. Co je však pozitivní, to je chování nás, lidiček. Ano,
vždy se najdou jedinci, kteří ignorují nastavená pravidla, ti tady vždy byli a budou.
Teď vyplavali na povrch a ví se o nich. No, naštěstí jich není mnoho.
My ale viděli velkou sílu těch ostatních.
Těm bychom chtěli touto cestou
poděkovat.
Za to, že se chovali zodpovědně,
ohleduplně, že hledali cestu, jak druhým
pomoci.
Mnozí věnovali svůj čas a materiál a šili
roušky a to nejen pro sebe a svou rodinu.
Roušky rozdávali těm, kteří museli do
práce. Mladí nabízeli pomoc starším
s nákupy, vyřizováním; opravdu to není
s mladou generací tak hrozné, jak se říká.
A myslíte, že starší občané zůstali stranou?
Kdepak! Důchodkyně (a nejen ty) šily roušky jako o závod a obdarovávaly
potřebné. Zpočátku jsme chtěli vyjmenovat jednotlivce osobně, ale teď už by to
byl dlouhý seznam a možná bychom na někoho zapomněli, to bychom skutečně
neradi. Proto alespoň takto jednoduše: děkujeme Vám všem! Zvláštní
uznání patří všem, kteří byli ve svých profesích zatíženi více než obvykle a to
navzdory možnému riziku nákazy. Lékaři, hasiči, policisté, prodavačky, pošťáci,
pečovatelky a další a další; ono to taky není jednoduché pracovat celý den v
roušce.
Všichni si přejeme, aby se co nejdříve vrátil život do těch zajetých kolejí.
Přestože bude poznamenaný nezvyklou situací, už teď víme, že když přijde zase
nějaká „pohroma“, my lidé se umíme stmelit a zabojovat.
Marie Štecová

Zuzana Segeťová Rosová

Drtivá většina místních tuto píseň zná, nicméně s přibývajícím obyvatelstvem se častěji a častěji setkávám s dotazem,
cože za znělku se to pravidelně line z tlampačů obecního rozhlasu…Požádali jsme potomky autorů p. L. Pospěcha
(hudba) a p. J. Janíka (text) o souhlas tyto noty zveřejnit, tak tady je máte.
Nyní si ji můžete zahrát a zazpívat i Vy! Neb jak se říká… „ Co Čech, to muzikant, co Moravák, to zpěvák!“

HOJ STAROJIČANÉ aneb „Starojická hymna“ 😊
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SLOVO STAROSTY
„Chtěl

bych touto cestou upřímně poděkovat všem občanům obce Starý Jičín
za ochotu podřídit se všem nezvyklým nařízením v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS v uplynulé době. Děkuji hlavně za trpělivost a
ohleduplnost, kterou jste ukázali jeden k druhému, výsledkem je dosud
nulová nakaženost na území obce.
Ing. Rudolf Hrnčíř

ÚPRAVNA VODY PORUBSKÁ BRÁNA –
ZNOVUUVEDENÍ DO TRVALÉHO PROVOZU
Úpravna vody Porubská brána byla uvedena do provozu v roce 1991. Od té doby
uběhlo hodně času, úpravna zpracovala hodně vody a technicky zestárla, navíc se
objevil problém, nazvaný pesticidy. V srpnu 2017 vydal Městský úřad Hranice
stavební povolení na provedení stavebních prací ,,Rekonstrukce úpravny vod
Porubská brána“. O měsíc dříve, v červenci 2017 podala obec žádost na
Ministerstvo zemědělství o zařazení této rekonstrukce do programu dotací.
V březnu 2018 byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem, což byla firma
INSTA CZ s.r.o. Olomouc ve výši 22.439.782,- Kč bez DPH (zde je obec plátce
DPH). Obci byla přidělena dotace ve výši 55% z celkové částky, 45% obec hradila
ze svých zdrojů. Pro odstranění nadlimitního množství pesticidů z pitné vody byla
zvolena technologie vpouštění ozónu do pitné vody a její doupravování UV
lampou. Tato technologie byla schválená krajskou hygienickou stanicí.
Jednoroční zkušební provoz byl zahájen 1.3.2019. V jeho průběhu byly
prováděny drobné úpravy a ladění chodu technologie. Na základě vyhodnocení
zkušebního provozu byla stavba k radosti nás všech 25.2.2020 úspěšně
zkolaudována a uvedená do trvalého provozu.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta

KOMPLIKACE V ČISTÍRNÁCH A ČERPACÍ
STANICI ODPADNÍCH VOD
Ucpaná kanalizace či poškozená čerpadla v čistírně a čerpacích stanicích.
To jsou jen některé následky toho, když v kanalizaci skončí věci, které tam
nepatří. Stále přibývá poruch způsobených nesprávným využíváním kanalizace.
Letos jsme už řešili několik případů ucpaného čerpadla nebo jiného zařízení ČOV
a celé kanalizace. Nepříznivým trendem poslední doby jsou vlhčené ubrousky a
vlhčený toaletní papír, které lidé stále častěji splachují. Ty se nerozloží a
dokážou způsobit nemalé komplikace.
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KRUSTA VLHČENÝCH UBROUSKŮ
A TUKU V ČERPACÍ STANICI

Nepříjemné následky může mít například olej včetně fritovacího. Použitý olej
z fritovacího hrnce ztuhne a v kombinaci s vlasy či textilem vytvoří pevnou
zátku. Do kanalizace v žádném případě nepatří ani pleny či zbytky jídla, včetně
těch, které prošly domácím drtičem odpadů. Jsou žádaným pokrmem pro potkany.
Provádíme pravidelnou deratizaci kanalizační sítě, ale moc by pomohlo, kdyby
lidé mysleli na to, že zbytky jídla patří jinam.
Následky ucpané kanalizace nebo čerpadla jsou velmi nepříjemné a jsme nuceni
je řešit povoláním externí firmy se speciální technikou, bohužel výjezdy této
techniky nepatří k nejlevnějším a proto úpravu splaškové vody výrazně
prodražují.

Co tedy do kanalizace v žádném případě nepatří?
– Biologický odpad: zbytky jídel včetně těch z kuchyňských drtičů, zbytky
zvířat…
– Tuky: včetně fritovacího oleje, sádla …
– Hygienické potřeby: vlhčené ubrousky, vlhčený toaletní papír, dámské
vložky, dětské pleny, vatové tyčinky…
– Chemikálie a léky
– Pevné předměty: PET lahve, dřevěné předměty, kondomy…
Miloslav Vahala, Dis.
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PŘIPOMÍNKA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK
V HEŘMANICÍCH
Na okraji Heřmanic, místní části obce Starý Jičín, na hranici
Moravskoslezského a Olomouckého kraje stojí od r. 1818 kamenný kříž,
připomínající významnou událost.
Napoleonské války byly sérií válečných konfliktů mezi lety 1803 až
1815. Skončily porážkou Napoleona I. v bitvě u Waterloo 18. června
1815. Byl to do té doby největší válečný konflikt vůbec. Bojovalo se v
Evropě, Africe, Severní a Jižní Americe, Atlantském a Indickém oceánu a
Karibském moři. Zahynulo v něm na obou stranách až 3,4 milionu vojáků
a civilistů.
Definitivním koncem tohoto konfliktu byl podpis druhé pařížské
mírové smlouvy z 20. listopadu 1815, kterému předcházel Vídeňský
kongres konaný od října 1814 do června 1815. Kongres se konal pod
předsednictvím rakouského císaře, uherského a českého krále Františka I.
a za účasti nejmocnějších panovníků v Evropě – ruského cara Alexandra
I., pruského krále Fridricha Viléma II. a zástupců téměř všech zemí
Evropy, které upravilo mezinárodní vztahy soustavou smluv.
Výsledky těchto smluv zabezpečily Evropě od vídeňského kongresu až
do první světové války bezmála sto let míru. Na Vídeňském kongresu bylo
taky poprvé postulováno právo národů na sebeurčení.
Následujícího roku po Vídeňském kongresu nechal donátor Baltazar
Bystřický (Bystricii) vytvořit kamenný kříž „Ke slávě Boží a jako
díkůvzdání za ukončení válek v Evropě“. Na současné místo
v Heřmanicích jej nechal postavit v r. 1818.
Kdo byl donátor Baltazar Bystřický, a proč nechal kříž postavit právě
v Heřmanicích, zatím nevíme. Bohužel při restaurování kříže v r. 2012
byla zvětralá část pískovcového kříže s nápisy z nějakého důvodu
opomenuta. Tento text je naštěstí zaznamenán a může být co nejdříve
obnoven.
Pojedete-li přes Heřmanice směrem na Hranické Loučky, zastavte se u
této památky. Jde o registrovaný Významný krajinný prvek „Kříž se
stromy“, jehož součástí je i památný strom „Lípa porozumění“. Kříž sám
o sobě není uměleckým dílem, které by vybočovalo z průměru, ale
připomíná jistě velmi významnou událost evropského významu.
Ant. Dorazil – předseda kulturní komise
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MYSLIVCI STARÝ JIČÍN - LOUČKA
Okresní myslivecký spolek Nový Jičín ve spolupráci s Mysliveckým spolkem
Loučka pořádají ve dnech 20. a 21.6. 2020 zkoušky loveckých psů.
V sobotu 20. června se budou konat zkoušky vloh ohařů a
ostatních plemen a v neděli 21. června podzimní zkoušky ohařů
a ostatních plemen.
Místem konání je honitba Starý Jičín.
Po oba dny je zajištěno zázemí pro účastníky
a přátele lovecké kynologie v chatě Hrabí.

Na Vaši účast se těší myslivci!

SPORT A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HEŘMANICÍCH
Koronavirová pandemie zcela narušila plán pořádání akcí Osadního výboru a
Spolku Heřman. Podařilo se uspořádat tři akce, a to:
- 29. 2. Heřmanické koštování. Soutěžilo se o nejlepší slivovici - pálenku,
domácí likér a moučník. Již 7. ročníku koštování se zúčastnili nejen domácí, ale i
účastníci z okolí – Bělotína, Hranických Louček, Starého a taky Nového Jičína.
V kategorii pálenka zvítězila s hruškovicí Helena Dorazilová z Heřmanic, jako
druhá se umístila Ludmila Novobilská z Nového Jičína se slivovicí a jako třetí
Lucie Dostalíková z Bělotína. V kategorii domácí likér zvítězila Eva Máchová,
na druhém místě se se svým likérem umístila Kantorová Klára a na třetím místě
se umístila Dohnalová Dajana - všechny z Heřmanic. V kategorii moučníků se na
prvním místě umístila Petra Šenkeříková z Heřmanic, na druhém místě Lucie
Dostalíková z Bělotína a na třetím místě se umístil mladý Vojtěch Michalík z
Heřmanic.
- 6. 4. Čisté Heřmanice - sběr odpadků podél silnic v délce 3,5 km. Akce se
konala tentokrát jen za účasti omezeného počtu dospělých a s rouškami na
obličejích. Přesto účel splnila.
- 8. 5. Lampiónový průvod se nekonal. Namísto něj si malá skupina dospělých a
dětí připomněla památku obětí násilí 2. světové války u pomníku na točně, obětí
1. světové války u kaple a obětí napoleonských válek u Kříže díkuvzdání za vsí.
Na těchto místech položili květiny a zapálili svíčky.
- 9. 5. Turnaj v pétanque. Neformální přátelský turnaj se uskutečnil v omezeném
počtu deseti hráčů. Částečně tak nahradil turnaj o pohár starosty, který se měl
konat 14. března. Zvítězil tým Orlové I. před týmem Krumsín a týmem Orlová II.
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Vzhledem k omezením už se neuskuteční plánované akce jako:
- 4. 4. Malování a zdobení velikonočních vajíček, ozdob a pletení tatarů,
- 11. 4. Velikonoční pétanquový turnaj, - 11. 4. Velikonoční diskotéka,
- 9.5. Lampiónový průvod k uctění památky obětí násilí.
Vzhledem k nejasné epidemiologické situaci, hodláme podle možností,
zatím v neupřesněných termínech, pořádat v období do konce srpna tyto akce:
- Svatodušní smažení vajec - dětské hry
- Letní pétanquový turnaj a Letní diskotéku
- Putování přírodou
- Dětský den
V souvislosti s životem v Heřmanicích bez chodníků je přínosné, že bylo
dokončeno svislé i vodorovné značení na komunikacích, které by mělo omezit
průjezd kamiónů (neplatnost navigace GPS pro kamiony) a alespoň částečně
zvýšit bezpečnost chodců, zejména dětí (zpomalovací pruhy).
Podařilo se rovněž odstranit nevzhledný rozpadající se stupňovitý chodník
k pomníku osvobození.
Ant. Dorazil – předseda OsV

Milí přátelé hradu Starojického.
Stejně tak, jako všechny kulturní památky, ani náš hrad se nevyhnul
pohromě jménem COVID 19. V čase, kdy píšu tento příspěvek, býval v
předchozích letech hrad už hojně navštěvován turisty z dalekého či blízkého okolí,
ale též ze zahraničí. Letos je ale vše jinak. Stejně jako jiné hrady a zámky byla až
doteď strážní věž hradu Starý Jičín uzavřena.
Přesto, že život na hradě utichl, povedlo se nám zorganizovat alespoň
malou brigádu a na ní znovu odstranit náletové křoviny ze západní strany hradu.
Stejně jako v předchozích letech, i letos se takovýchto brigád na hradě uskuteční
více. Parta přátel hradu se několikrát sejde, aby hrad uklidila, posekala trávu a
připravila kameny na opravu hradního zdiva.
A až znovu otevřeme strážní věž, můžete se těšit na příjemné překvapení.
Ve spolupráci s nakladatelstvím PUTUJME PO HRADECH A ZÁMCÍCH
připravujeme novou krásnou expozici o historii hradu a obce Starý Jičín.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Za osádku hradu
Arnošt Pokorný, Renata Voborná a purkrabí Ladislav Juroš.
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ZEMĚPISNÉ ÚSPĚCHY V NAŠÍ ŠKOLE
Ještě než se uzavřela škola, podařilo se nám uspět ve dvou zeměpisných
soutěžích. Nejdříve v pátek 14. února se deset našich zeměpisných nadšenců
vydalo směr Vsetín, aby se na tamním zámku zúčastnili geografické
konference Valašský cestovatel. Pro ně a ostatní žáky ze základních a
středních škol byl připraven bohatý program, který byl rozdělen do dvou
částí. Nejdříve si poslechli velmi zajímavé prezentace z českých a evropských
reálií. Jedno vystoupení si připravili i naši deváťáci Blažena Orlitová,
Kristýna Buchalová a Dominik Horák. Za svou prezentaci „Exkurze do
Velké Británie", kterou absolvovali v loňském roce společně v rámci školního
zájezdu, získali zasloužený aplaus. Poté následovala zeměpisná soutěž na téma
severní Evropa. Naše dvě družstva se v konkurenci 12 ostatních neztratila. Tým
deváťáků ve složení Zuzana Hrňová, Štěpán Bělíček, Blažena Orlitová,
Kristýna Buchalová a Dominik Horák obsadil pěkné 3. místo. Ještě lépe se
dařilo osmákům Štěpánu Cigánkovi, Martinu Króliczkovi, Jakubu
Charvátovi a Marii Kočnarové, doplněných o sedmáka Josefa Šustka,
protože získali největší počet bodů a celou soutěž vyhráli. Zopakovali tak
stejný úspěch z loňského roku. Cestou domů se všichni shodli, že kromě
pomyslných medailí si odnesli spoustu zajímavých zážitků a informací. Své
zastoupení jsme měli také v okresním kole zeměpisné olympiády, které se
uskutečnilo 26. února 2020 ve SVČ FOKUS Nový Jičín. Zúčastnili se jej
zástupci téměř všech škol novojičínského okresu v jednotlivých kategoriích.
Letošní ročník nám přinesl trošku nešťastné, přesto velmi cenné dvě
„bramborové medaile“. O jednu z nich se zasloužil Josef Šustek ze 7. A, který
v kategorii 7. tříd obsadil 4. místo, když jej od 3. místa dělil pouze jeden bod.
Ve velmi vyrovnané soutěži stejného umístění dosáhl také Štěpán Cigánek
z 8. B, který byl také čtvrtý. Do nejlepší desítky se dostal ještě Adam Ježák
ze 6.A, který obsadil 8. místo. Všichni naši mladí zeměpisci si jistě zaslouží
pochvalu za výbornou reprezentaci naší školy jak v okrese, tak i za jeho
hranicemi.
Mgr. Kateřina Horutová a Mgr. Libor Petráš
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ŠKOLNÍ SPORT
Ve 2. pololetí tohoto školního roku byla pro žáky naší školy naplánována
spousta sportovních akcí, které jsme bohužel vzhledem ke koronavirové
epidemii už neměli možnost uspořádat. Což nás samozřejmě velice mrzí,
protože jsme se těšili na přehazovanou, vybíjenou, atletiku, florbalový maraton
apod. A přece ještě se dvě sportovní akce uskutečnily. Nejdříve naše
házenkářky z 8. a 9. tříd vyhrály okresní finále v házené. Dokonce si holky
mohly „nanečisto“ vyzkoušet hrát proti renomovaným házenkářům – chlapcům
z Kopřivnice, aby byly dobře připravené na krajské finále, kam postoupily. Ale
to už se bohužel letos neodehraje. O to je to smutnější, že většinu týmu tvořily
dívky z 9. tříd, pro které letošní školní házenkářská sezóna měla být
vyvrcholením a mohly se podílet na možné čtyřnásobné účasti naší školy na
republikovém finále. Škoda…
Také se podařilo našim sedmákům ještě absolvovat lyžařský výcvik.
A o něm vás budou informovat jejich přímí účastníci Anna Ocásková a
Martina Sobotíková, žákyně ze 7. A: „Už několik měsíců jsme se těšili na
lyžák. Postupně se čekání krátilo, až přišlo pondělí 17.2. To jsme se všichni
sešli na parkovišti u motorestu s lyžemi, lyžáky, hůlkami a všemi možnými
věcmi. Rozloučili jsme se s rodiči a vyrazili jsme do Velkých Karlovic,
konkrétně na chatu Tabačka do Jezerného. Na jeho svahu jsme lyžovali a
trénovali od pondělí do středy každý den. Ve čtvrtek dopoledne jeli někteří
lyžaři z 1. a 2. družstva lyžovat na nedalekou Kyčerku. Moc jsme si lyžování
užili. Odpoledne jsme měli závody ve slalomu. Večer jsme vyhlásili výsledky
různých soutěží a podívali jsme se na fotky, které učitelé stihli během výcviku
vyfotit. Před plánovanou diskotékou se kluci proti holkám přezpívávali, ale
výherce nebyl určen. Potom začala ta pravá zábava. Diskotéka. V pátek
dopoledne jsme ještě lyžovali, ale hustě sněžilo a byli jsme celí mokří, tak jsme
se šli sbalit, abychom mohli odjet domů. Strašně rychle to všechno uteklo.
Škoda. Byl to týden plný zábavy, radosti, smíchu a lyžování. Bylo až
neskutečné, jak jsme se dokázali ještě více skamarádit i s vedlejší třídou. Rádi
bychom se vrátili do minulosti, ale to bohužel nejde. Doufáme, že někdy ještě
něco podobného zopakujeme. Děkujeme moc paní učitelce Prašivkové a panu
učiteli Petrášovi, kteří na nás společně s panem Konečným a panem
zdravotníkem dohlíželi a starali se o nás. Také musíme poděkovat panu řediteli,
že jsme tam vůbec mohli jet. Bylo to super!!!“
Já si jen za „sportovní úsek naší školy“ přeji, abychom v následujících číslech
Zpravodaje psali opět o tom, že jsme s dětmi v hodinách tělesné výchovy
sportovali, překonávali rekordy, reprezentovali naši školu, popřípadě vozili
medaile ze závodů a hlavně abychom byli všichni zdraví, šťastní a spokojení.
Mgr. Kateřina Horutová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÝ JIČÍN A ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ

17. března 2020 nám ,,virus COVID 19“ uzavřel mateřské školy. Byla to pro
nás všechny událost, která přišla velmi rychle, nečekaně a pod rouškou
velkého neznámého, ke které musíme přistupovat stále s respektem.
Období prvních čtrnácti dnů po vyhlášení nouzového stavu pro nás všechny
nebylo příjemné. Vzbuzovalo v nás mnoho otazníků, nejistoty, obav, a
především strach o zdraví našich prarodičů, rodičů i dětí. V té době většina
z nás usedla k šicím strojům a šila roušky pro své blízké, přátelé a všem,
kteří je rychle potřebovali. Ředitelky kromě běžné administrativy začaly
vyřizovat a řešit nové úkoly spojené s uzavřením škol. Zápis dětí pro rok
školní rok 2020 - 21 probíhal elektronickou formou.
Jakmile se k nám dostala informace o délce uzavření škol, oslovila jsem
neprodleně firmy a řemeslníky, kteří měli provádět údržbu a opravy budov
mateřských škol v době letních prázdnin a většina naplánovaných prací se
nám podařila uskutečnit v době jejich uzavření.
Práce jsme zahájili sanacemi vlhkého zdiva v suterénu budovy MŠ Starý
Jičín, byly opraveny sklady potravin ve školní kuchyni, chodba, kotelna,
sklady učebních pomůcek, schodiště do suterénu. Následně byly všechny
tyto prostory vymalovány, včetně únikového schodiště. V prostorách 1.
patra byl v hernách dětí položen nový koberec a vymalováno, dokoupen
nový nábytek, který byl doplněn výtvarným materiálem a didaktickými
pomůckami. Byla provedena důkladná dezinfekce hraček, pomůcek,
nábytku a všech ploch v mateřských školách včetně čištění koberců.
Proběhla údržba školní zahrady, výsadba rostlin, úklid zahradního domku s
venkovními hračkami a výměna písku v pískovišti.
Ve třídách a školní kuchyni MŠ Starý Jičín bude v červnu postupně
instalována
klimatizace
–
klimatizační
jednotky
jsou
vybaveny absorpčními filtry, které zachycují prach, mikroskopické viry a
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bakterie. Jsou vhodné do zdravotnických zařízení, pro rodiny alergiků či do
místností s vyšším pohybem osob.
V MŠ Starojická Lhota byl vyměněn koberec v herně dětí a vymalována
přípravna jídla, vstupní chodba a šatna dětí. V MŠ Petřkovice připravujeme
projekt na rekonstrukci sociálního zařízení a výtvarného koutku ve třídě,
který bude realizován v červenci.
Paní učitelky byly v době uzavření mateřských škol v kontaktu s rodiči a
dětmi přes webové stránky školy. Děti mohly společně s rodiči plnit různé
úkoly. Na webových stránkách byly dostupné všechny důležité informace a
potřebné dokumenty k otevření škol. Provoz bude probíhat za přísnějších
hygienických, stravovacích a provozních podmínek.
Díky vstřícnosti, spolupráci a rychlosti místních řemeslníků a spolehlivosti
firem, jsme připraveni v lepších podmínkách zvládnout předškolní
vzdělávaní i v době letních prázdnin. Chtěla bych těmto partnerům touto
cestou poděkovat. Především chci poděkovat všem zaměstnancům za
zodpovědnou přípravu mateřských škol před znovuotevřením. Úsilí všech
pedagogů a provozních zaměstnanců opět směřovalo k tomu, aby se děti
v našich třech mateřských školách cítily spokojeně a bezpečně.

Společně to zvládneme.

Jitka Tihelková, ředitelka školy
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FK STARÝ JIČÍN z.s.
V sobotu 13. června 2020
v 10:00 hodin na fotbalovém hřišti Starý Jičín.

FOTBALOVÝ TURNAJ
V MALÉ KOPANÉ
"O POHÁR STAROSTY OBCE STARÝ JIČÍN"
za účasti mužstev z obcí Starého Jičína.

----------------------------------------------------------------Rozlosování turnaje: v úterý 9. června 2020 v 18:30 h
v restauraci ve Starém Jičíně na náměstí.
Poznámka: Tento termín je konečný a na později podané přihlášky
nebude brán zřetel.
Účast zástupců družstev na tomto rozlosování je nutná pro upřesnění
začátků zápasů, kvůli plynulosti turnaje a upřesnění pravidel!!!
Počet hráčů na hřišti 5 + 1. Hrací doba 2 * 12 min.
XXXVII. ROČNÍK

VE VOLEJBALE
O POHÁR STAROSTY OBCE STARÝ JIČÍN

Kdy:
Kde:
Prezentace:
Zahájení:
Podmínka účasti:
Startovné:
Pravidla:
Systém turnaje:

sobota 1. srpna 2020 (první sobota v měsíci)
Tenisové kurty Starý Jičín – Vlčnov
8:00 h
8:30 h se začínají hrát první zápasy.
Minimálně dvě ženy v družstvu.
400,- Kč za družstvo.
Hraje se dle platných pravidel volejbalu.
Si vyhrazuje pořadatel turnaje.
Informace budou podány před zahájením
turnaje.

Kontakt:
Rudolf Hrnčíř ml.
mobil: 721 262 649, e-mail: rudolfhrncir@seznam.cz
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POUŤ V PETŘKOVICÍCH – SRPEN 2020
pá 14. 8.2020 od 20 hod - Pouťová zábava (SDH)
so 15.8. 2020 od 16 hod Mše svatá v místní kapli
ne 16. 8. 2020 od 9.30 hod Mše svatá v místní kapli
ne 16.8. 2020 od 14.30 hod Pouťová mše svatá na horách u Panny Marie

Myslivci ze Starého Jičína a Loučky Vás srdečně zvou na

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
pořádané v sobotu 29. srpna 2020 od 12:30
v prostorách hasičárny ve Vlčnově.
Program: zvěřinové hody, skákací hrad pro děti, střelba ze
vzduchovky, ruské kuželky, kolo štěstí. Koncert dechovky Starojičané.
Hudební doprovod do večera. Na Vaši účast se těší myslivci.

PENZION STAROJICKÁ PIZZA
ºmenu º minutky º pizza º ubytování º akce º oslavy º svatby º pohřby

tel. 731 446 129, 732 320 237
Facebook: Penzion Starojická pizza
Plný provoz zahajujeme 1.6.2020.
V tento den prvních 100 piv ZDARMA!
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Nechejte si rychle a pohodlně napustit
bazén! Vyhnete se sousedským sporům.
Více než 300 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu
cisternou společnosti SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta zabrání
případným problémům ve vodovodní síti i sousedským sporům.
Ostrava, 29. 4. 2019 – Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné
vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a
výhodnější cestu v podobě dovozu vody do bazénu cisternou Severomoravských
vodovodů a kanalizací Ostrava. Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se
negativně okolních odběratelů. Zájem o tuto službu každoročně výrazně stoupá
– loni se téměř zdvojnásobil. Opatrnost je na místě také v případě napouštění
bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda
k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě
bezplatné zákaznické linky je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na
internetových stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb.
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK
Ostrava rozhodly nabízet službu i v letošním roce poznamenaném v naší zemi od
března epidemií nového typu koronaviru. Služba bude poskytnuta při přísném
dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní riziko
minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních ochranných pomůcek v podobě
rukavic, roušek a odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob platby.
Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénu na počet
obyvatel. Teplejší počasí v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží
relaxovat u svých bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti.
Proto jich u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou stále
přibývá. To platí i pro moravskoslezský region.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat,
aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve
vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní
napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů
v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít
navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám
hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má
za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně
širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se
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negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“
říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan KonířNepříjemným
situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné
napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe
přes noc ve všední den.
„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do
bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou
mít navíc jistotu, že nebudou omezovat své sousedy, a předejdou tím případným
sousedským sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů
napustili více než tři sta deset bazénů, přičemž počet zájemců o tuto službu
každoročně roste,“ vysvětluje Koníř. Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé
Opavska, kteří si nechali loni napustit 100 bazénů, naopak nejmenší zájem o tuto
službu projevili lidé na Novojičínsku s 36 napuštěnými bazény. Majitelé bazénu na
Frýdecko-Místecku a Karvinsku si shodně nechali navézt vodu do téměř 90 bazénů.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na
zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní
informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je
v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava,
které službu poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt
jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun bez DPH.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je
žádoucí si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke
koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti Vodotech
(www.vodotech.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody
doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou
nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také
dochází k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To
má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba
i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti Vodotech Pavla
Veselá.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509, e-mail:marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz
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1.6. – DEN DĚTÍ
Je dobře známo, že kdo si hraje, nezlobí. Připravili jsme pro pro děti soutěžní tajenky.
Hrát můžete ve 3 kategoriích. 1. kategorie: předškolní děti. 2. kategorie: 1. - 5. třída.
3. kategorie: 6. - 9. třída. Správně vyluštěnou tajenku zašlete se jménem a datem
narození na e-mail: podatelna@stary-jicin.cz do pátku 19.06.2020. Z každé
kategorie vylosuje pan starosta jednoho výherce, který získá tuto sladkou odměnu.
Menším dětem se zasláním odpovědí jistě rádi pomohou rodiče.

1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

Tajenka pro
1. kategorii.
Obrázky si
můžete také
vybarvit 😊.
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Tajenka pro 3. kategorii.
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OBEC STARÝ JIČÍN
Starý Jičín č.p. 133, 742 31:
Datová schránka: 48cbwvk, IČ: 298425

www.stary-jicin.cz

ÚSTŘEDNA:

556 785 150 podatelna@stary-jicin.cz

starosta
556 785 154, 602 765 290
Ing. Rudolf Hrnčíř
hrncir@stary-jicin.cz
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PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:
po: 7:30 – 16:30
út: 7:30 – 14:30
st: 7:30 – 16:30
čt: 7:30 – 14:30
pá: neúřední den
polední přestávka:
11:45 – 12:15
Sociální služby Starý Jičín

místostarosta
556 785 157, 606 729 569
Ing. Miroslav Klimpar
klimpar@stary-jicin.cz
hospodářsko-správní odbor:
Marie Štecová
556 785 155
Radka Dubcová 556 785 150

stecova@stary-jicin.cz
dubcova@stary-jicin.cz

Starý Jičín - Vlčnov 35
Bc. Jana Černá
tel: 739 393 017
cerna@stary-jicin.cz
Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75

účtárna:
556 785 151
Ing. Petra Janyšková Saganová saganova@stary-jicin.cz
Lenka Ulrychová
ulrychova@stary-jicin.cz

tel: 556 752 583
605 879 202
msstaryjicin@cbox.cz

matrika, evidence obyvatel, 556 785 152, 605 491 416
podatelna, CzechPoint
Zuzana Segeťová Rosová
segetovarosova@stary-jicin.cz

tel: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz

Pošta Partner – 736 216 578
Alena Handrychová
handrychova@stary-jicin.cz
*********************************************

v Technické služby:

556 785 153
vedoucí technických služeb
Miloslav Vahala, DiS. 776 562 867 vahala@stary-jicin.cz

správa hřbitova, pokladna obce: 556 785 153
Dagmar Sochová
sochova@stary-jicin.cz

v Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák

556 785 158
607 816 055 slepak@stary-jicin.cz

v Hasiči Starý Jičín – velitel
Bc. Radim Sudolský, DiS.

775 920 150
radim.sudolsky@seznam.cz

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42

Mateřská škola
Starojická Lhota č.p. 64
tel: 733 717 590

msstarojickalhota@seznam.cz

Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: 556 752 571
skola@zsstjicin.cz

Hrad Starý Jičín
742 31 Starý Jičín
Arnošt Pokorný
kastelán
tel: 602 320 577
hradstaryjicin@email.cz
www.hradstaryjicin.cz

Vydavatel: Obec Starý Jičín, Starý Jičín č.p. 133, 742 31, IČ: 298425, Kontakt:
tel.:+420 556 785 152, e-mail: podatelna@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz, Zpracovala:
Zuzana Segeťová Rosová, Evidenční číslo: MK ČR E 12221, Ročník: 2020, Číslo:
02/2020, Náklad: 1220 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 14.08.2020 ve
12:00 hodin. Příspěvky externích zpracovatelů nemusí vyjadřovat názor vydavatele.
Neprošlo jazykovou úpravou. Ceník inzerce je zveřejněn na www.stary-jicin.cz.
31.5.2018.
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Přestože dění na hradě v důsledku pandemie utichlo, ve
zkrášlování okolí se pokračovalo dál. Co se chystá pro
návštěvníky v letošní sezóně si přečtěte na straně 26.

O lyžařském
výcviku sedmáků
vám na straně 28
napsaly žákyně
Anna Ocásková
a Martina
Sobotíková.

Jak a komu se
dařilo v zeměpisné
soutěži na téma
„severní Evropa“
se dočtete
na straně 27.
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FOTOSOUTEŽ 2020 – výsledky 2. kola
Přinášíme vám výsledky 2. kola FOTOSOUTEŽE 2020. Velmi mile nás překvapil
stoupající počet fotografů. Tímto bych chtěla všem účastníkům velmi poděkovat za
zaslané příspěvky, všechny jsou opravdu nádherné, bylo těžké vybrat. Vítězům za celý
kolektiv obecního úřadu gratuluji, odměnu si můžete vyzvednout na obecním úřadě
příležitostně, jak budete mít s foťákem cestu kolem…
Všechny soutěžní fotografie
budou ke zhlédnutí na webových stránkách obce. Uzávěrka 3. kola (letního) připadá na
14.8.2020. Věnujte prosím pozornost pravidlům soutěže.
Zuzana Segeťová Rosová

1. MÍSTO, Julie Pavlíková, Janovice, kaplička „Na Milošinku“.

Dělené 3. MÍSTO, Šimon Sagan,
Vlčnov, Petřkovské Lourdy.

2. MÍSTO, Ondřej Novák, St. Lhota, pole
foceno ze St. Lhoty směrem na Hůrku.

Dělené 3. MÍSTO, Petr Gospodaryk,
Vlčnov, Pohled od Hůrky.

