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(březen - květen 2020)

Děkujeme, že pomáháte !!!
S rozsvícením vánočního stromku na návsi v Palačově je
jako každoročně spojena sbírka na humanitární účely.
Od místních občanů a spolku NOREX byl vybrán
finanční obnos v hodnotě 15 000 Kč.
Výtěžek sbírky byl před Vánoci předán dětem z mateřské
a základní speciální školy v Novém Jičíně. Více v článku na str. 27.
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Krásnou reklamu Starému Jičínu udělali mladí
florbalisté na ministrantském turnaji,
ve kterém obsadili hezké 2. místo. Více na str. 28.

Neskutečný
hudební talent
ze Starého Jičína!
Štěpán Cigánek
vybojoval
na hudební
olympiádě v Praze
stříbrné pásmo.
Jak se mu to
podařilo, se dočtete
na str. 32-33.

Nový rok 2020 začali sportovci z naší základní školy více než úspěšně!
V premiéře okresního kola v přehazované převálcovali všechny soutěžní
týmy a postoupili do krajského finále, které se uskuteční
v březnu ve Frýdku-Místku. Držme jim palce! Článek na str. 32.
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Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva
Obce Starý Jičín konaného dne 11.12.2019:
7. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
7.1. Určuje ověřovatelé zápisu p. Bc. Rudolfa Kalíška a p. Martina Pecháčka.
7.2. Schvaluje program jednání 7. zasedání zastupitelstva obce.
7.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 02.10. do 04.12.2019.
7.4. Bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.
Finanční záležitosti
7.5. Schvaluje ve smyslu §13, odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění Směrnici č. VP 3/2019, která
stanoví obecná pravidla rozpočtového provizoria.
7.6. Schvaluje delegování pravomocí ze zastupitelstva obce na radu obce
provádět změny rozpočtu „rozpočtová opatření“ v roce 2020 bez omezení
s výjimkou:
a) zastupitelstvo obce si ponechá ve své působnosti rozpočtová opatření, u
kterých se zhorší výsledné saldo hospodaření oproti schválenému
rozpočtu.
b) zastupitelstvo obce si ponechá ve své působnosti rozpočtová opatření, u
kterých je nutno snižovat rozpočtové výdaje v důsledku nenaplňování
rozpočtových příjmů (typ opatření v §16, odst.3 písm. c) zákona č.
250/2000 Sb.)
7.7. Bere na vědomí rozpočtové opatření na 7.,8. a 9. změnu rozpočtu obce Starý
Jičín na rok 2019.
Majetkové záměry
7.8. Zastupitelstvo obce po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje prodej nemovitých věcí:
pozemek p.č. 84/2 – ostatní plocha - o výměře 115 m2 v k.ú. Heřmanice u
Polomi do SJM fyzických osob, cena dohodou za 30.-Kč za m2 + náklady řízení.
Jedná se o majetkoprávní vypořádání dle skutečného stavu užívání, zaměřeno GP
č.245-115/2019 (majetkoprávní záměr č. P15/2019),
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7.9. ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění schvaluje odkoupení nemovitých věcí:
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 č.
2019/09350 se zřízením služebnosti k nemovitosti a závazkem obce k projektu
Pošta Partner č. 2019/09295 (majetkoprávní záměr P9/2019).
ZO pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
Organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
7.10. Obecně závaznou vyhlášku obce č.2/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
7.11. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2019 o místním poplatku ze psů
7.12. Obecně závaznou vyhlášku č.4/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
7.13. Zrušení (vzdání se) předkupního práva u pozemku p.č. 526//109 v k.ú.
Vlčnov u Starého Jičína.
7.14. Vydání souhlasného stanoviska s realizací projektu „Rozvoj odborného
vzdělání v ZŠ Starý Jičín”. V souvislosti s realizací tohoto projektu
zastupitelstvo obce souhlasí s provedením technického zhodnocení na majetku ve
vlastnictví obce Starý Jičín, budov ZŠ Starý Jičín, Starý Jičín 126, 742 31 Starý
Jičín, parcelní číslo 365 v k. ú. Starý Jičín (755036), včetně podmínky zachování
výstupu projektu minimálně po dobu udržitelnosti projektu.
7.15. Podání žádosti na MMR ČR v rámci dotační příležitosti v programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2020, dotační titul „H“ – Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
7.16. Program obce o poskytování návratných finančních výpomocí na
výměnu kotlů dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací v Moravskoslezském
kraji.
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
7.17. Návrh na 1. změnu Územního plánu obce Starý Jičín - informace
7.18. Navržené termíny jednání Zastupitelstva obce Starý Jičín v roce 2020:
26. února, 22. dubna, 24. června, 16. září a 09. prosince.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
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Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva
Obce Starý Jičín konaného dne 22.1.2020:
8. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
8.1. Určuje ověřovatelé zápisu p. Antonína Dorazila a p. Ladislava Rýpara.
8.2. Schvaluje program jednání 8. zasedání zastupitelstva obce.
Majetkoprávní záměry
8.3. Zastupitelstvo obce po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje:
- odkoupení budovy občanské vybavenosti Starý Jičín č.p.20 (objekt pizzerie
penzion na náměstí), která je součástí pozemku p.č. 45/3 v k.ú. Starý Jičín,
2
včetně pozemku parc.č. 45/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 374 m ,
nemovitosti zapsané na LV č. 681 pro k.ú. Starý Jičín, obec Starý Jičín,
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj; se
všemi součástmi a příslušenstvím za cenu stanovenou dohodou v celkové výši
8.500.000,- Kč (majetkoprávní záměr č. P16/2019).
ZO pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
v roce 2020:
26.02., 22.04., 24.06., 16.09., 09.12.
Společenská místnost hasičské zbrojnice, Vlčnov č.p. 150 od 16 h.
----------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Starý
Jičín a na webových stránkách obce www.stary-jicin.cz.
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Návrh rozpočtu je zveřejněn na www.stary-jicin.cz v sekci hospodaření obce.
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JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období
BŘEZEN až KVĚTEN 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:
Václav Kremel, St. Lhota
Marie Vilášková, Janovice
Pavel Dobeš, St. Lhota
Marie Janýšková, Vlčnov
Zdeněk Zejda, St. Jičín
Karel Bezděk, Vlčnov
Rudolf Málik, Vlčnov
Dušan Pavlík, St. Lhota

Antonín Bezděk, Petřkovice
Jiřina Maňáková,Vlčnov
Jaroslava Kotešovcová, Vlčnov
Alena Zpěváčková, Petřkovice
Vlasta Kantorová, Vlčnov
Jaroslava Urbanová, Jičina
Helena Trefilová, Petřkovice

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“ najdete na webových stránkách obce v sekci
„Potřebuji si vyřídit“, na obecním úřadě v kanceláři č. 217, případně si
vyžádejte jeho zaslání e-mailem.

Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel

Starojický zpravodaj č. 01/2020

10

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Za Obec Starý Jičín bychom rádi přivítali občánky,
narozené v období ZÁŘÍ 2019 AŽ ÚNOR 2020.

Vítání proběhne v úterý 14.04.2020 v obřadní síni OÚ Starý Jičín.
Prosíme rodiče, aby své dítě k VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
přihlásili nejpozději do pátku 20.3.2020.

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 je potřeba dítě přihlásit.
Přihlášky najdete na webových stránkách obce v sekci „Potřebuji si vyřídit“,
na obecním úřadě v kanceláři č. 217, případně si vyžádejte její zaslání emailem segetovarosova@stary-jicin.cz.
Vítání se týká dětí narozených do obce, nikoli přihlášených k trvalému
pobytu během roku.
Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel

Nejhezčím polibkem začíná pohádka,
a končí úsměvem malého děťátka.
To není pohádka, to už je život sám,
který tu pohádku připravil vám.

Blahopřejeme k narození děťátka!
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Evidence obyvatel v obci Starý Jičín
a jeho místních částech k 31.12.2019:
Narození:

Úmrtí:

Přihlášení
k TP
z jiné i
v rámci
obce:

Odhlášení
TP z jiné
i v rámci
obce

Počet
obyvatel v
místních
částech
obce:

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži

Celkem
obyvatel:

ženy

DUB
HEŘMANICE

1
0

1
1

2
0

1
2

1
2

1
5

1
2

1
7

65
72

57
71

122
143

JANOVICE

2

2

1

2

5

5

1

3

138

155

293

JIČINA

1

0

4

2

6

3

0

3

124

134

258

PALAČOV

1

2

1

1

4

2

2

3

120

109

229

PETŘKOVICE

0

0

3

0

0

0

3

1

110

107

217

STAROJICKÁ
LHOTA

1

2

4

0

12

10

9

7

213

203

416

STARÝ JIČÍN

3

1

3

2

6

9

4

7

257

231

488

VLČNOV

4

4

5

2

19

9

3

7

356

380

736

13

13

23

12

55

44

25

39

Celkem za obec
CELKEM

26

35

99

1455 1447

2902

64

Evidence obyvatel v obci Starý Jičín – srovnání s rokem 2018:
počet
obyvatel
2876

narození

úmrtí

30

30

přihlášen
o
92

odhlášeno
71

Počet uzavřených sňatků v roce 2019 ve St. Jičíně
církevní

3

občanské

13

• na obecním úřadě

5

• na hradě Starý Jičín

8

• na jiném místě

1

Sňatky celkem

16

zlaté svatby

0

Z tohoto počtu bylo 9
sňatků, kdy ani jeden ze
snoubenců neměl v obci
trvalý pobyt.

Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel
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MÍSTNÍ POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Sazba místního poplatku za vývoz komunálního odpadu
na rok 2020 činí 480,- Kč (osoba/rok).

Poplatek je splatný k 30.06.2020.
Poštovní poukázky nerozesíláme od roku 2014.
Poplatek za komunální odpad lze uhradit v pokladně Obecního úřadu Starý
Jičín (hotově či platební kartou) nebo bankovním převodem – číslo účtu
1760219309/0800 s uvedením variabilního symbolu a specifického symbolu
1337. Každý poplatník má svůj variabilní symbol. Variabilní symboly jsou
stejné jako v roce 2013 – naposledy zaslané poštovní poukázky.
Pokud svůj variabilní symbol neznáte, zašlete dotaz na emailovou adresu
ulrychova@stary-jicin.cz či telefonicky 556 785 151 (Lenka Ulrychová, účetní).

MÍSTNÍ

POPLATEK

ZE

PSŮ

Výše místního poplatku ze psů za rok 2020:
➢ držitel v rodinném domě …. 400,- Kč
➢ držitel důchodce …………... 200,- Kč
➢ držitel v bytovém domě …... 500,- Kč

Poplatek je splatný k 30.04.2020.

Poštovní poukázky nerozesíláme od roku 2014.
Poplatek ze psů lze uhradit v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín (hotově
či platební kartou) nebo bankovním převodem – číslo účtu 1760219309/0800
s uvedením variabilního symbolu a specifického symbolu 1341.
Pokud svůj variabilní symbol neznáte, zašlete dotaz na emailovou adresu
ulrychova@stary-jicin.cz či telefonicky 556 785 151 (Lenka Ulrychová, účetní).
Lenka Ulrychová, účetní
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VODY

Od 1.5.2020 bude navýšena cena pitné vody pro odběratele, napojené na
vodovod v majetku Obce Starý Jičín (tj. Palačov, Starojická Lhota,
Petřkovice, Dub a Heřmanice) na 26,20 Kč/m3 + 15% DPH.
Cena je stanovena dle skutečných nákladů, navýšená o položku „náklady na
provoz vodovodu“, ve které je započítána zákonem stanovená tvorba fondu
na obnovu vodovodu.
CENA PITNÉ VODY (vodné):
26,20 Kč/m3 + 15% DPH
Miloslav Vahala, DiS., vedoucí TS obce

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
SBĚRNÉHO DVORU VE VLČNOVĚ
Od 1.4.2020 bude sběrný dvůr opět otevřen v úterý
NOVĚ už od 13:00 do 17:00 h a v sobotu od 8:00 do 10:00 h.
Do sběrného dvoru mohou odevzdávat odpad pouze občané s trvalým
pobytem v obci Starý Jičín a jeho přilehlých částech, kteří mají uhrazen
místní poplatek za svoz komunálního odpadu.
V případě elektrozařízení však dvůr slouží jako místo zpětného odběru a
mohou ho využít i občané, kteří ve Starém Jičíně a jeho místních částech
trvale nebydlí.
Do sběrného dvoru budeme přijímat:
• nebezpečný odpad - barvy, ředidla, oleje, lepidla, pesticidy, herbicidy
aj. musí být dodávány v uzavřených nádobách, dále pak znečištěné
obaly a textilie, olejové filtry apod.;
• velkoobjemový odpad starý nábytek rozbitý na kusy, koberce,
linolea, matrace, šatstvo, obuv, WC mísy, umyvadla, dřevěné, kovové
a plastové výrobky větších rozměrů pocházející z domácností;
• tříděné odpady – papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kov;
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vysloužilé elektrické spotřebiče v nedemontovaném stavu:
chladničky, ledničky, mikrovlnné trouby, televize, monitory,
počítačové komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony,
elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterie, tužkové baterie,
zářivky atd.;
Biologický odpad jako tráva, listí, drobné větve krácené max. do 1m;
pneumatiky bez kovových disků musí pocházet z motocyklů a
osobních automobilů.

Do sběrného dvoru bude možno odevzdat odpad v normálním
množství. Mimořádné množství odpadu (vyklízení koupené
nemovitosti, rekonstrukce či oprava nemovitosti atd.) je třeba řešit
individuálně! Na sběrný dvůr je povoleno vozit odpad již roztřízen
na jednotlivé komodity tak, aby bylo urychleno jeho převzetí.
Do sběrného dvoru nebude možno odevzdat zbytky demontovaných
automobilů a motocyklů (sedačky, plasty, čalounění apod.), zahradní
bazény a veškerý stavební odpad.

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY A KONTEJNER
NA BIOODPAD VE SBĚRNÉM DVOŘE
Občané, kteří si od obce zdarma nevyzvedli kompostér pro domácí
kompostování biologického odpadu, si ho mohou vyzvednout
(po předchozí domluvě v kanceláři TS nebo telefonicky na čísle
556 785 153) v otevírací době na sběrném dvoře ve Vlčnově.
Ve sběrném dvoře ve Vlčnově, v areálu fotbalového stadionu
ve Starém Jičíně a ve Starojické Lhotě je také umístěn
VELKOKAPACITNÍ KONTEJNER NA BIOODPAD.
Zde lze odkládat veškerý odpad ze zahrad
(tráva, listí, ovoce, větve zkrácené na délku maximálně 1 metr).

Miloslav Vahala, DiS., vedoucí TS obce
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ODPADY ZA ROK 2019
Kolik odpadů jsme
vyprodukovali v roce 2019?
V roce 2019 jsme na Starojicku vyprodukovali
celkem 1274 tun odpadů. Průměrně je to cca 439 kg na každého z nás.
A jaké druhy odpadů produkujeme?
Odpadní barvy a laky 2,9 t, Barvy, tiskařské barvy, Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek 0,28 t, Jiné motorové, převodové a mazací oleje 0,36 t,
Směsný komunální odpad 508,76 t, Objemný odpad 89,8 t, Pneumatiky 4,76 t,
Plasty 48,4 t, Kompozitní obaly 8,77 t, Papír a lepenka 13,37 t, Sklo 35,11 t,
Oděvy 5,97 t, Kovy 13,93 t, Biolog. rozložitelný odpad 529,9 t.
V loňském roce jsme vytřídili celkem 125,55 tun odpadů jako jsou plasty, papír,
sklo, nápojový kartón, oděvy a kov a 12.23 tun elektro odpadů, které neskončí na
skládce, ale jsou dále využívány. Nejenom, že za tento druh odpadů neplatíme
poplatek za uložení na skládce, ale společnost EKO KOM a Elektrowin vyplácí
za sběr odměnu. V roce 2019 jsme získali odměnu ve výši 399 536,- Kč. Další
odpad, který nezatěžuje pokladnu obce je biologicky rozložitelný odpad. Do
kontejneru ve sběrném dvoře, na fotbalovém hřišti na Starém Jičíně a ve
Starojické Lhotě a v neposlední řadě přímo na kompostárně v Blahutovicích a
Palačově bylo uloženo celkem 529,9 tun odpadů rostlinného původu.
Čím více toho vytřídíme, tím méně nás odpady budou stát.

Prosíme občany a spolky, aby jakékoliv
VÁŽNÍ LÍSTKY OD TŘÍDĚNÉHO ODPADU (papír, kov)
ODEVZDÁVALI NA OBECNÍ ÚŘAD.
Každé kilo odevzdaného, dále využitelného odpadu,
znamená příjem do rozpočtu odpadového hospodářství obce.

Miloslav Vahala, DiS., vedoucí TS obce
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Jarní SBĚR STARÉHO PAPÍRU proběhne
v Základní škole Starý Jičín v termínu 23.03. – 03.04.2020.
V případě, že nemáte možnost odvézt papír do základní školy,
odložte jej pevně svázaný do autobusové zastávky ve své obci.
Pracovníci technických služeb papír
v pátek 03.04.2020 odevzdají do základní školy.

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA SPOLKŮ
Informace k veřejné finanční podpoře spolků v obci na rok 2020.
Vážení zástupci organizací, spolků a sdružení,
Rada obce Starý Jičín na svém 20. zasedání dne 12.2.2020 schválila

„Pravidla pro přidělení VFP z rozpočtu obce na rok 2020“.
Žádosti lze podávat na Obec Starý Jičín do 31.3.2020 elektronicky na adresu
podatelna@stary-jicin.cz, dubcova@stary-jicin.cz, osobně nebo poštou na
adresu obce.
Jako přílohu k žádosti požadujeme předložit výroční zprávu za uplynulý
rok a fotodokumentaci z akcí, na které byla poskytnuta VFP. Rada obce
(případně zastupitelstvo) rozhodne o podpoře na nejbližším zasedání
v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2020.

Radka Dubcová

Starojický zpravodaj č. 01/2020

17

LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
MUDr. IVETA HAVLÍKOVÁ
sestra: Michaela Petřkovská
Starý Jičín – Vlčnov 35
Tel: 556 752 582
www.doktor-staryjicin.cz
Přijímáme a vítáme nové pacienty!

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Přijímáme
nové pacienty!
Registrace u praktického lékaře
pro dospělé je možná od 16 let.

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

V pátek ošetřujeme
jen akutní stavy
a pozvané pacienty.
V tento den
nevydáváme žádná
potvrzení.

LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST
Dovolujeme si připomenout rodičům dětských pacientů, že od 1.10.2019
ordinuje paní doktorka Kobsová na ulici Tyršova 21 v Malém zdraví Nový Jičín.
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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Pošta Partner je projekt České pošty, kdy poštovní služby provozují za
stanovených podmínek jiné subjekty: mohou to být obce, různé kamenné
obchůdky nebo soukromé firmy. Na návrh České pošty se vedení naší obce
rozhodlo jít do tohoto projektu a proto od února 2020 jsou v obci poštovní služby
provozovány Obcí Starý Jičín.
Co zůstává stejné:
• prostory, kde jsou poštovní služby provozovány,
• většina služeb, které v obci pošta provozovala, tj. příjem a výdej
poštovních a nepoštovních zásilek, příjem a výplata v hotovosti
prostřednictvím poštovních poukázek, služby ČSOB, prodej
poštovních cenin a zboží, prodej kolků a dálničních kuponů,
dobíjení SIM karet, podávání tiketů SAZKY apod.,
• pracovnice za přepážkou ☺.
Co se změní:
• provozní doba – navýšení hodin pro veřejnost,
• rozšíření drobného prodeje (drobné upomínkové předměty,
pohlednice, turistické vizitky a známky, odznaky, apod.),
• rozšíření služeb pro občany (kopírování, ověřování listin a podpisů,
CzechPOINT- tyto služby budou nabíhat postupně),
• je ukončen prodej denního tisku.

Pošta Partner - úřední hodiny pro veřejnost
pondělí

7,30 - 11,00

13,00 – 16,00

úterý

7,30 - 11,00

zavřeno

středa

7,30 - 11,00

13,00 - 16,00

čtvrtek

7,30 - 11,00

13,00 - 16,00

pátek

7,30 - 11,00

13,00 - 16,00

Nový telefon Pošty Partner - 736 216 578
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JUBILEJNÍ DVACÁTÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA REKORDNÍ!

Známe obsah všech pokladniček – a je rekordní! Každý rok se laťka pohybuje výš
a výš. Tříkráloví koledníci se činili, dárci byli mimořádně štědří a my díky tomu
můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi.
Charita Nový Jičín vyslovuje srdečné poděkování všem, co přispěli do kasiček
pro potřebné spoluobčany, a také malým i velkým koledníkům, kteří se
každoročně obětují a za každého počasí s kasičkami brázdí ulicemi obce Starý
Jičín a přilehlých místních částí.

Obec:
Janovice
Jičina
Palačov
Petřkovice
Starojická Lhota
Starý Jičín
Vlčnov
Loučka

Vybraná
částka:
13.904,- Kč
17.506,- Kč
11.227,- Kč
15.104,- Kč
29.154,- Kč
23.043,- Kč
29.154,- Kč
31.180,- Kč

Celkem:
170.272,- Kč

Místní části obce
Dub a Heřmanice
spadají v rámci charity pod
Městys Hustopeče nad Bečvou:
Vybraná
Obec:
částka:
Dub
3.457,- Kč
Heřmanice
8.857,- Kč
Celkem:
12.316,- Kč

Markéta Brožová, koordinátor TKS
Pozn.: Shodná výsledná částka u částí Vlčnov a Starojická Lhota není tisková chyba.
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Registrace psů a jiných zvířat v obci Starý Jičín
K 1.1.2020 musí být každý pes podle zákona označen mikročipem.
K tomuto datu však naši zákonodárci nezajistili jednotnou databázi, do které by
se podle čísla čipu zařadili všichni psi bez výjimky. Náprava ze strany státu by
měla přijít do dvou let.
Vzniklou situaci tak řeší obce vydáváním nařízení o povinném hlášení čísla
čipu a jeho majitele příslušnému úřadu nebo svým občanům formou služeb nabízí
zdarma a dobrovolně zápis do dočasného registru v dané lokalitě. Obec Starý Jičín
souhlasí s druhým řešením problému a nabízí proto všem majitelům psů, ale také
ostatních domácích zvířat, možnost okamžitě a bezplatně zaregistrovat číslo
mikročipu na Obecním úřadě Starý Jičín. Znovu připomínám, že se jedná o
dobrovolnou akci.
Data bude shromažďovat Obecní policie Starý Jičín, buď přímo v
kanceláři OP, telefonicky na čísle tel. 607 816 055, popř. e-mailem
slepak@stary-jicin.cz. K zaregistrování bude třeba zjištění příjmení
chovatele, 15 – ti místné číslo čipu, popř. bydliště a telefon. V případě
nepřítomnosti strážníka můžete zanechat údaje i v jiné kanceláři úřadu.
Snažíme se tímto, aby se nalezené zvíře dostalo co nejdříve zpátky domů.
Obecní policie Starý Jičín odváží nezjištěné psy do útulku ve Slezských
Pavlovicích. Určitě ponechte svým psům identifikační známky, které vydala obec.
Jde z nich vyčíst, že zvíře je z naší obce, na druhé straně známky je uvedena místní
část a číslo domu. Takoví psi pak mají šanci být do 10 minut zpět u svého majitele.
Prosím všechny, kterých se registrace týká, aby nad tímto oznámením
nemávli rukou. Chtěl bych jen pro názornost uvést, že mimo jiných zvířat
bylo za posledních 10 let nalezeno 146 psů, pouze za uplynulý víkend se
jednalo o 3 psy. Prohlašování některých majitelů, že jim se to stát nemůže,
zde neplatí.
Postup majitele při ztrátě, útěku psa, jiné informace :
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Vlastními silami a prostředky pátrat v blízkém okolí, ptát se občanů.
Obvolat městské a obecní policie v okolí - popsat psa, číslo čipu.
Obvolat všechny Obecní úřady v okolí, vyvěsit foto.
Nahlásit do registru psů.
Po určité době obvolat psí útulky v okolí.
Pokuty za neočipované psy může dát pouze okresní veterinární správa,
obecní policie není oprávněna pokutovat.
Jan Slepák, obecní policie
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Výzva k ošetření stromů
napadených jmelím
Přestože je jmelí symbolem Vánoc a v zimním období
zelené ojíněné keříky na holých stromech vypadají moc
hezky, je jmelí parazit, který postupně vysává z hostitelské
dřeviny vodu i živiny a časem svého hostitele úplně zničí. Moravskoslezský kraj
a Novojičínsko obzvlášť patří k oblastem s masivním výskytem jmelí. Napadeny
jsou zejména lípy, topoly, javory a také ovocné dřeviny, převážně jabloně.
Abychom nepřišli o napadené dřeviny, je třeba jmelí na stromech likvidovat.
Názory odborníků na způsob odstranění jsou různé, u starších dřevin se
doporučuje postřik, u mladších, kde roste jmelí na periferii koruny, je vhodný
ořez.
Se strmým nárůstem výskytu jmelí bojují všichni, kdo mají na starost dřeviny,
odborníci vyvíjí nové postřiky, hledají se nové metody likvidace, připravují se
změny v legislativě, vše s cílem zachránit dřeviny v krajině. Naší obci se problém
jmelí nevyhnul, na obecních pozemcích se snažíme mít jmelí pod kontrolou,
provádíme ořezy, případně kácení již suchých dřevin; na ostatních pozemcích
dřevinám zatím pomoci neumíme.
Vlastníkům pozemků s dřevinami doporučujeme věnovat výskytu jmelí
zvýšenou pozornost, provést kontrolu dřevin a případně zajistit ošetření
dřevin svépomocí nebo odbornou firmou. Včasným odstraněním jmelí se
zamezí postupnému odumírání stromů, často velmi hodnotných dřevin, které
v krajině plní významnou ekologickou funkci.
Komise životního prostředí

Zde jeden
zářný příklad
lípa
v Heřmanicích.
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Obálka do lednice neboli IN.F.Obálka
Jedná se o projektovou aktivitu Moravskoslezského kraje pod osobní
záštitnou náměstka hejtmana pro sociální oblast Jiřího Navrátila MBA, z
projektu „Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku“. Aktivita
je zaměřená na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí.
IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která
obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku,
magnetu nebo samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na
složky záchranného systému).
IN.F.Obálka slouží k předání údajů o zdravotním stavu, užívaných lécích,
kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, že se senior v domácnosti ocitne
v nebezpečí či ohrožení života, složkám záchranného systému, které jsou o této
aktivitě informovány.
IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně,
ohrožení zdraví nebo života. Je třeba vyplnit formulář s požadovanými údaji a
vložit jej zpět do plastové obálky a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky
dveří. Samolepkou nebo magnetkou označit dveře lednice nebo dveře z vnitřní
strany bytu a tím způsobem budou informovány zasahující záchranné složky.
Upozornění: Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce a sociálních věcí
(jako iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce) nepověřili žádné osoby,
ani organizace vyplňováním a kontrolou IN.F.Obálek!
Tento projekt je spolufinancován ze
státního rozpočtu České republiky a
rozpočtu Moravskoslezského kraje.

IN.F.Obálky si můžete vyzvednout na
matrice Obecního úřadu ve Starém
Jičíně. Obálky jsou primárně určeny
seniorům, nicméně mohou si přijít
zájemci jakéhokoli věku.
Zuzana Segeťová Rosová
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY STARÝ JIČÍN
Druhý rok činnosti a poskytování pečovatelské služby
(provoz zahájen 2.1.2018)
Pečovatelská služba byla poskytována 4 pracovníky (krátce 5 pracovníky):
sociální pracovnicí, 2 pracovnicemi v soc. službách – pečovatelkami a jednou
pracovnicí na dohodu o pracovní činnosti (krátce dvěma pracovnicemi na dohodu,
které nám vypomohly v době dovolených, nemocí a při účasti pracovníků na
vzdělávacích seminářích/kurzech). Pracovníci měli při poskytování péče k
dispozici již dvě služební vozidla – Opel Meriva a Škoda Fabie.
Pečovatelská služba poskytla
svou pomoc a podporu 34
klientům/uživatelům, v jejich
domácnostech – bydlících
v obcích Starý Jičín, Vlčnov,
Jičina, Janovice, Petřkovice,
Starojická Lhota, Heřmanice a
nájemcům
bydlících
v
Pečovatelském domě Starý
Jičín, kteří o její poskytování
požádali.
Z ostatních
obcí
Starého Jičína se zájemci
v tomto roce nepřihlásili. Pečovatelská služba se stala součástí dotační sítě kraje
na podporu sociálních služeb, její poskytovatel - Obec Starý Jičín je tedy finančně
podporován Moravskoslezským krajem.
Mimo své pracovní povinnosti pracovníci zajistili nejen nájemcům
Pečovatelského domu, ale také klientům pečovatelské služby besídky ke Dni
matek a vánoční besídku, na které nám program připravil sbor Cvrčci (děti a paní
učitelka ze ZŠ Starý Jičín). Dále pravidelně každý první pátek v měsíci pomohli
s přípravou mše svaté, kterou nám pan farář slouží ve společenské místnosti
Pečovatelského domu. Také jsme se jednou měsíčně scházeli u „posezení“ s
kávičkou a nějakou dobrotou, kdy s přípravou pomohli pracovníci nebo si
nájemci/klienti naplánovali sami.
Pečovatelská služba – je terénní forma sociální služby. Jako Sociální
služby Starý Jičín jsme součástí celostátní organizace, která zahrnuje/spojuje
sociálních služby ČR – Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Umožňuje nám
to mimo jiné i zúčastňovat se akreditovaných kurzů/seminářů a konferencí, na
kterých získáváme nejen novinky a doporučení z naší pracovní oblasti, ale
současně se setkáváme s kolegy, se kterými si vyměňujeme a sdělujeme své
pracovní problémy a zkušenosti.
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Jsme také součástí Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb
Nového Jičína. Zapojili jsme se do Týdne sociálních služeb, který se koná
celostátně každým rokem v říjnu, ve kterém zařízení sociálních služeb připravují
Dny otevřených dveří. V tyto dny je možno si prohlédnout konkrétní sociální
služby a současně se informovat na jejich poskytování. U nás jste si mohli
prohlédnout prostory Pečovatelského domu a pečovatelské služby.
Pečovatelský dům
Pečovatelské byty a byty zvláštního určení byly plně obsazeny, a další žadatelé
jsou vedeni v pořadníku.
Bc. Jana Černá

Svatý Florián z Lorchu
Dostala se nám do rukou zpráva o činnosti SDH (Sboru dobrovolných
hasičů) Starého Jičína a Vlčnova za rok 2019. Člověk by si řekl „suchopárná“
statistika opakující se každý rok, nic záživného, ale tentokrát jsme se se
zaujetím začetli a byla by velká škoda, kdybychom se s vámi o tento článek
nepodělili i my, kteří s těmito zprávami přicházíme do styku.
Zprávu sestavil výbor SDH Vlčnov a začíná větou – Každoročně, vždy
první neděli v květnu, slavíme svátek sv. Floriána, patrona hasičů, proto bych
vám chtěl krátce připomenout, jak tato tradice vznikla…
Nyní citace ze zprávy – „Z historie je o sv. Floriánovi známo, že žil na
území Dolního Rakouska v bývalé římské provincii Lauriacum (neboli Lorch,
okolí dnešního Lince). Za pomoc pronásledovaným křesťanům byl zajat,
mučen a protože se odmítl vzdát své víry, byl 4. května roku 304, vhozen
s mlýnským kamenem na krku do řeky Enže. Jeho patronství nad vodou a
ohněm je spojováno se dvěma legendami. Ta první praví, jak Florián, co by
malý chlapec uhasil v kritické chvíli oheň a tím zabránil velkému neštěstí. Ta
druhá vypráví o jistém uhlíři, který spadl do hořícího milíře a na přímluvu sv.
Floriána, kterého prosil o pomoc, byl zachráněn. Nebezpečí od ohně bylo
lidstvo vystaveno od pradávna, proto proti tomuto živlu hledalo ochránce a
spojence. Kult sv. Floriána se postupně rozšířil z Rakouska do okolních zemí
(stal se typickou postavou štítových výklenků, sv. obrázků, maleb na skle, soch
a objevoval se i na morových sloupech, byl uctívanou postavou venkovského
lidu). Stal se patronem těch, kteří stáli na stráži před ohněm nebo s ohněm
pracovali, tedy ponocných, hlásných na věžích a později koníků, kovářů,
hrnčířů i pekařů. Sv. Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják
s korouhví, jak z nádoby v ruce hasí vodou hořící stavení. Jeho sochy byly
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umísťovány do výklenků domů, aby je chránil před ohněm. A protože je
spojován s vodou, ve které zahynul, nacházíme jeho sochy na kašnách a
mostech, aby chránil před velkou vodou. Na přelomu 19. a 20. století, kdy
byly zakládány první spolky dobrovolných hasičů, se stal také jejich
patronem.
V loňském roce jsme slavili svátek našeho patrona v novodobé historii
sboru již po třicáté. Na počest tohoto výročí bylo rozhodnuto, že bude
zakoupena socha sv. Floriána o velikosti 1,6 m. U hasičské zbrojnice ve
Vlčnově bylo vybráno vhodné
místo, na kterém byla postavena
kaplička a zároveň opravena
studna vedle ní. Vhodnou sochu
nám pomohl vybrat otec Marián,
policejní kaplan ze slovenských
Košic a na zakoupení sochy
poskytla příspěvek i Obec Starý
Jičín. Za pomocí členů našeho sboru
byla na jaře kaplička vybudována.
Rovněž byla opravena a vyčištěna
studna, na kterou byla namontována
pumpa. Byly provedeny úpravy
okolního terénu a nainstalováno
osvětlení kapličky.“ Tolik citace ze
zprávy.
Každý z nás denně chodí
kolem soch, pomníků a symbolů,
kterými se snažili naši předkové
zaznamenat nějakou významnou
událost v jejich životě s cílem
upozornit lidstvo do budoucna, aby
se sami vyvarovali chyb nebo
upozornili na rozmary přírody,
země, popř. nemoci, které mohou
nastat.
Opakování,
připomínání
takovýchto událostí je matka
moudrosti – díky za zprávu SDH
Starý Jičín – Vlčnov.
Ing. Miroslav Klimpar, Zuzana Segeťová Rosová
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SPORT A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT v HEŘMANICÍCH
Osadní výbor a Spolek Heřman uspořádali dle plánu opět několik
uvedených akcí.
- 16. 11. Sportovní odpoledne se zabíjačkovými hody. Skupiny starších a
mladších děti soutěžily ve hře „člověče nezlob se“, ostatní děti v pexesu,
černém Petrovi a dalších hrách. Pro dospělé a mládež byl připraven turnaj
ve stolním tenisu. Pro soutěžící byly připraveny sladké odměny.
- 1. 12. Zahájení adventu s rozsvěcování vánočních stromů s punčem u
kaple. Pro děti byl připraven dětský punč. Od 17 hodin u kaple byly
slavnostně rozsvíceny vánoční stromy - v Heřmanicích máme dva. Zahájili
jsme tak advent a společně přivítali příchod nejkrásnějších svátků v roce.
- 5. 12. Mikulášská nadílka. Mikuláš s doprovodem navštívili děti
v domácnostech. Spolek HEŘMAN pro ně připravil balíčky s dárky.
- 25. 12. Vánoční troubení se zpěvem koled u kapličky. Od 17:00 hodin
zněly vánoční koledy v tradičním podání hudebníků i zpěvaček ze Starojické
Lhoty, Nového Jičína i dívek z Heřmanic. Setkání při svařeném víně a čaji s
ovocem pro děti se opět zúčastnilo mnoho místních, rodáků i občanů z okolí.
- 31. 12. Rozloučení se starým rokem – Výšlap do přírody se uskutečnil
na Silvestra. Neformální vycházky při hezkém počasí k březovému háji na
zlatém návrší se tentokrát účastnil jen malý počet zájemců.
- 25. 1. Veřejná schůze občanů a Výroční členská schůze SH. Účastnili se
jako obvykle zejména členové Spolku Heřman. Předseda OsV přednesl
zprávu o činnosti Osadního výboru, Spolku Heřman a akcích realizovaných
OÚ. Pokladní spolku Heřman přednesl zprávu o hospodaření. Dále byl
přednesen plán činnosti na r. 2020 a požadavky na údržbu obecních objektů
a památek ve vsi, které byly doplněny o požadavky z diskuze. Zprávy i plán
činnosti byl na závěr jednohlasně schváleny.
- 8. 2. Dětský maškarní rej se konal v sobotu ve stylu rytířských slavností.
Byl opět připraven bohatý program, scénky, soutěže, tombola a aktivně
vystoupili i dva rytíři ve skutečné zbroji. Účastníků, dětí i dospělých, bylo
více než 60 a to nejen místních, ale i z okolí (Hranických Louček, Polouvsí,
Starojické Lhoty, Nového Jičína). K občerstvení byly párky v rohlíku,
hranolky, opečené maso, minerálky a další.
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Zveme na příští v Heřmanicích pořádané akce:
- 29. 2. Heřmanické koštování. Soutěž o nejlepší slivovici, domácí likér a
moučník.
- 14. 3. Pétanquový turnaj o pohár starosty.
- 28. 3. Čisté Heřmanice - sběr odpadků podél silnic v délce 3,5 km.
- 4. 4. Malování, zdobení velikonočních vajíček, ozdob a pletení tatarů.
- 11. 4. Velikonoční pétanquový turnaj.
- 9.5. Lampiónový průvod k uctění památky obětí násilí.
- 30. 5. Svatodušní smažení vajec - dětské hry.
Ant. Dorazil – předseda OsV

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V PALAČOVĚ
S rozsvícením vánočního stromku na návsi v Palačově je jako
každoročně spojena sbírka na humanitární účely. Dělání radosti přitom
k Vánocům, stejně jako setkávání, bytostně patří. Tak jako každý rok jsme
se i v loňském roce sešli, abychom společně rozsvítili vánoční strom,
zazpívali vánoční písně a koledy, zahřáli se svařákém a voňavým čajem a
ochutnali dobroty palačovských děvčat a místní pekárny.
U této příležitosti byla, tak jak se už stalo tradicí, vyhlášena sbírka pro
děti, které naši pomoc potřebují nejvíce. Od místních občanů a spolku
NOREX byl vybrán finanční obnos v hodnotě 15 000 Kč. Výtěžek sbírky
jsme před Vánoci předali dětem z mateřské a základní speciální školy
v Novém Jičíně. Jedná se o denní školské zařízení poskytující výchovně
vzdělávací péči dětem a žákům se středně těžkým a těžkým mentálním
postižením, s vícečetným postižením a s poruchou autistického spektra ve
věku od 3 do 20 let.
„Poděkování patří všem lidem, kteří se do finanční sbírky zapojili a
v neposlední řadě také všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto
nezapomenutelného palačovského odpoledne. Vážíme si Vašeho zájmu,
smyslu pro solidaritu a ochoty pomoci těm, kteří to potřebují.“
Miloš Vahala
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FARNOST STARÝ JIČÍN
Křížová cesta v přírodě: Na květnou neděli se ve
14:30 hodin vydáváme s kytarou a křížem na cestu
od kostela kolem hradu, kde si při 14 zastaveních
připomínáme události Velkého pátku. Zváni jste i vy.
Velikonoční klapotání: Na Zelený čtvrtek tzv. odletí
zvony do Říma. Proto je třeba nahradit zvuk zvonů
klapotáním, dokud zvony opět nepřiletí zpět. Klapotá
se v hodiny, kdy běžně bijí zvony. Chlapci, děvčata, těšíme se
na vás všechny a zveme vás mezi sebe, abyste se k této tradici také připojili.
Celonoční adorace u Božího hrobu: Po obřadech Velkého pátku 10.4. do
vigilie Bílé soboty 11.4. může každý strávit v tichosti a rozjímání chvíle
u Božího hrobu, v boční kapli kostela sv. Václava.
Bohoslužby ve Velikonočním týdnu:
Květná neděle - 5. 4. v 8:00 h
Zelený čtvrtek - 9. 4. v 17:00 h
Velký pátek - 10. 4. ve 14:00 h - křížová cesta
v 15:00 h - obřady Velkého pátku
Bílá sobota - 11. 4. v 19:30 h
Zmrtvýchvstání Páně - 12. 4. v 8:00 h
Velikonoční pondělí - 13. 4. v 8:00 h
Ministrantský florbalový turnaj: Dne 1.2. se naši ministranti zúčastnili 2.
turnaje UNDER 15 v rámci MFBL. Ze základní skupiny postoupili z 1. místa a
dále v semifinále se Sudicemi postoupili do finále, kde už nestačili jen na favority
turnaje Ostravu - Zábřeh a obsadili krásné 2. místo. Kluci podali soustředěný
výkon, pěkně si to užili a Starému Jičínu udělali pěknou reklamu. Na konci
března, dá-li Bůh, tak pojedeme na 3. závěrečný turnaj, kde se rozhodne o
celkovém pořadí. V závěru turnaje přišel ministranty povzbudit i otec biskup
Martin David, kluky chválil za bojovnost a uvedl, že také život přináší zápasy o
hodnoty, za které je potřeba bojovat. Děkujeme za pěkné výsledky a přejeme
hodně zdaru v závěrečném turnaji. Florbalu zdar!
Další informace o turnaji jsou na http://mfbl.aiss.cz/under15.php.
Michal Cigánek- trenér
Bohoslužby a další zajímavosti sledujte na webových stránkách farnosti:
www.farnostsj.cz
Za farnost Starý Jičín, Pavel Vahalík
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Rozpis žáků a přípravky bude zveřejněn na webových stránkách klubu.
MYSLIVCI STARÝ JIČÍN - LOUČKA
Okresní myslivecký spolek Nový Jičín ve spolupráci s Mysliveckým spolkem
Loučka pořádají ve dnech 16. a 17.5. 2020 zkoušky loveckých psů.
V sobotu 16. května se budou konat zkoušky vloh
ohařů a ostatních plemen a v neděli 17. května
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!
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BUDE MED NAD ZLATO…!?
Vážení občané,
chtěl bych vás informovat o tom, že i naše včelaře
základní organizace Janovice postihly úhyny včel. Jedná
se o celorepublikový problém. S roztočem Varroa
destructor bojujeme již dlouhodobě, ale nyní je mnohem
větší hrozba spojena s viry, které tito roztoči roznášejí.
Na podzim loňského roku jsme začali nacházet na svých stanovištích
úly, kde jsou pouze plasty plné zásob a pylu, ale bez včel. U zbývajících
včelstev jsme při podzimním ošetření dokázali ještě třeba i úspěšně
eliminovat přítomné roztoče Varroa destructor, ale viry již bohužel ne. Ty
už mají za následek vylíhnutí silně poškozené zimní generace včel. Řadu
virových infekcí roznáší a hlavním zdrojem virové infekce a úhynu včel jsou
právě tito roztoči. Počet zazimovaných včelstev v České republice byl k 1.
září loňského roku 606 185 a ke konci roku byl již hlášen úhyn 300 000
včelstev. To je tedy cca 50 % z celkového počtu.
Naše ZO Janovice měla k 1. září 2019 stav včelstev 430 a k 1. únoru
2020 jen 238 včelstev. Tyto stavy nejsou určitě konečné, protože přesné
výsledky budeme vědět až na jaře, kdy budou moci včelaři udělat první jarní
prohlídky. Ale i tak to vypadá, že na jaře bude velmi málo včelstev.
Už Albert Einstein se svého času nechal slyšet, že vyhynou-li včely,
budou lidstvu zbývat jen čtyři roky života. Včely totiž opylují většinu rostlin
na celé zeměkouli, bez nich by neuzrály plody, nerostly by nové stromy,
květiny, nevzkvétaly by pastviny, strádala by tak zvířata, zkrátka by se
zpřetrhal potravinový řetězec.
Bohužel nám nyní nezbývá nic jiného, než čekat a doufat, že se situace
obrátí k lepšímu.
za ZO ČSV Janovice Vítězslav Hrachovec, předseda
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Zimní sportování ve škole
I během podzimu a nastávající zimy naši sportovci nezaháleli a zúčastnili
se mnoha sportovních akcí. V listopadu probíhala okrsková kola ve florbale.
Ve všech třech kategoriích jsme obsadili 2. místa (mladší chlapci, starší dívky a
starší chlapci). Ve stejném měsíci byly také zorganizovány školní turnaje ve
stolním tenise, kterých se zúčastnilo přes 40 žáků. Vítězi jednotlivých kategorií
se stali Agáta Horutová, Markéta Cigánková, Zuzana Hrňová, Vojtěch
Horák a Štěpán Cigánek. Na druhých místech skončili Veronika Rosová,
Vendula Varyšová, Vítek Vrobel, Štěpánka Dubcová a Matyáš Orlita. Pomyslné
bronzové medaile pak získali Eliška Króliczková, Aneta Vavříková, Lukáš Hasal,
Blažena Orlitová a Jirka Hanousek.
Během prosince se vydala do Kopřivnice naše školní minivýprava na soutěž
ve skoku vysokém Kopřivnické laťka, která přilákala kromě nás ještě dalších
150 závodníků z dalších 14 škol celého novojičínského okresu. Za krásné
sportovní atmosféry byly k vidění vyrovnané a dramatické souboje, které
přinášely hodnotné výkony. O některé z nich se přičinili i ti „naši". Největším
úspěchem byla určitě stříbrná medaile Štěpánky Dubcové, která skončila na
výborném 2. místě a vylepšila si svůj osobní rekord na 140 centimetrů. O svůj
osobák 125 cm se postarala také Natálie Varyšová, která si ve své věkové
kategorii vybojovala bronzovou medaili za 3. místo.
Závěr roku již tradičně patřil naší Vánoční laťce, které se zúčastnilo okolo
40 závodníků. O nejlepší výkon celého dne se zasloužil teprve sedmák Petr
Závada, který dokázal zdolat laťku ve výšce 152 centimetrů a stal se tak
suverénním vítězem v nejmladší kategorii. Za ním na 2. místě skončil Marian
Hanousek se 125 cm a na 3. místě se umístil Patrik Zelenka (120 cm).
V nejmladší dívčí kategorii byla nejlepší Anežka Hrdličková, která zvítězila
výkonem 125 cm. O 2. – 3. místo se společně podělily Kristýna Černá a Iveta
Michalíková, které překonaly laťku ve výšce 120 cm, navíc s úplně stejnými
pokusy. U starších dívek se vítězkou stala Blažena Orlitová, která zdolala laťku
ve výšce 140 cm. Se stejnou výškou, ale na horší pokusy skončila druhá Julie
Hrdličková a třetí byla Štěpánka Dubcová se 130 centimetry. U starších kluků
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zvítězil Tomáš Sirota s výkonem 146 cm. Na 2. místě skončil se 140 cm Tomáš
Petřkovský a na 3. místě společně Robin Škoda a Filip Mičulek (135 cm). Na
závěr celé soutěže byli odměněni ti nejlepší skokané sladkou odměnou,
„zkrátka" nepřišli ani ostatní závodníci, kteří našli odvahu předvést se před
ostatními. O příjemnou atmosféru se zasloužili i diváci, kteří vytvořili krásnou
bouřlivou kulisu.
Nový rok 2020 jsme začali opět úspěšně, kdy krásného úspěchu dosáhli
naši mladí sportovci z 5. tříd, kteří reprezentovali naši školu v okresním finále
v přehazované. Protože měla přehazovaná mezi sportovními soutěžemi pro školy
letos premiéru, nevěděli jsme, do čeho jdeme a jak to vše dopadne? Ale konečný
výsledek předčil naše veškerá očekávání. Postupně jsme totiž porazili všechny
zúčastněné školy. ZŠ z Fulneku 2:0 na sety, stejným výsledkem ZŠ z Bílovce i
ZŠ Komenského 66 z Nového Jičína. Jedině se ZŠ Tyršova Nový Jičín jsme
ztratili jeden set, ale celkově jsme i nad tímto soupeřem vyhráli 2:1. Stali jsme se
tak vítězi novojičínského okresu a postoupili do krajského finále, které se
uskuteční 18. března ve Frýdku Místku. Poděkování za pěkný výkon a vzornou
reprezentaci naší školy si zaslouží tito hráči z 5. tříd: Anička Dubcová, Martin
Dubec, Šimon Pavlík, Vojtěch Bezděk, Monika Maléřová, Agáta Horutová,
Roman Mřihlad, Jan Škařupa, Mikuláš Bezděk a František Pavlík.
Mgr. Kateřina Horutová

Štěpán a hudební olympiáda
Věděli jste, že existuje olympiáda v hudbě? My ne, ale ...na začátku
školního roku oslovila paní učitelka Bezděková Štěpána Cigánka, jestli by se
nechtěl právě takové hudební olympiády zúčastnit. Prý stačí napsat motivační
dopis a pak se uvidí. A protože Štěpík je soutěživý, tak motivační dopis napsal a
… byl vybrán k účasti.
Prvním krokem bylo zapsání vlastní skladby do not v notačním programu
a odeslat porotě. Výběr skladby padl na Eliščinu píseň, která byla součástí
loňského divadelního představení Starojická pohádka. Jen ty noty chyběly –
musím na Štěpíka prozradit, že rád skládá a improvizuje ve hře na klavír, ale nemá
potřebu ani čas si něco zapisovat. Tak teď musel a nebyla to jednoduchá práce. S
konečnou úpravou mu pomohl pan učitel klavíru a bylo splněno.
Začátkem ledna přišly z Prahy podrobnější informace k celé soutěži a
Štěpík se dozvěděl, že kromě provedení vlastní skladby bude muset soutěžit také
ve zpěvu, v hudebně poslechovém testu a v intonační a rytmické dovednosti.
Přípravy probíhaly v plném proudu…
V sobotu 8. února jsme se zúčastnili na hudebním gymnáziu v Praze
celodenního soutěžního programu. Testy probíhaly za zavřenými dveřmi a 2
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koncerty byly veřejné. Ve zpěvu Štěpán vystoupil s písní Modlitba, kterou znáte
z pohádky Anděl Páně 2 v podání Vojtěcha Dyka a při zpěvu se sám doprovázel
hrou na klavír. Při druhém koncertu, kdy měl prezentovat vlastní skladbu,
předvedl společně se svou sestrou Markétou provedení písně pro Elišku. Zároveň
jsme si mohli užít vystoupení ostatních skvělých hudebníků, kteří převážně
studovali na hudebních gymnáziích nebo hudebních školách. Celý program byl
krásně připraven a v samotném závěru ještě na soutěžící čekal workshop, ve
kterém se učili hrát na ukulele, které potom od poroty dostali jako dárek.
A jak vše dopadlo? Štěpán za celodenní soutěžení získal od poroty
stříbrné pásmo a ještě zvláštní ocenění od studentské poroty za kompozici
doprovodu skladeb a citlivé provedení. Také Markétka, ačkoli nesoutěžila,
dostala od poroty čestné uznání za zpěv písně.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří Štěpána podporovali,
pomáhali mu, radili a fandili.
Marcela a Michal Cigánkovi

Ředitelství Základní školy ve Starém Jičíně zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče
na Den otevřených dveří. Pokud budete mít zájem podívat se na školu, do níž
bude vaše dítě chodit, získat před zápisem informace o výuce, o zájmové činnosti
apod., přijďte ve čtvrtek 26. března 2020 v době od 14.30 hod do 17.00 hod do
naší školy. Můžete si ji prohlídnout, můžete se zeptat na to, co vás zajímá.
Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se bude konat ve čtvrtek
2. dubna 2020 v době od 13.30 hod do 16.30 hod v budově Základní školy ve
Starém Jičíně. K zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud se
rozhodnete pro jinou školu než pro naši a půjdete tam k zápisu, sdělte nám to,
prosím, písemně (elektronicky: skola@zsstjicin.cz) nebo telefonicky na číslo
556 752 571.
Mgr. Roman Horut

Předškoláček 2020
Základní škola Starý Jičín nabízí pro budoucí
prvňáčky možnost vyzkoušet si, jaké to je být ve škole
ještě před zápisem do první třídy. Učitelky budoucích
prvních tříd si připravily akci „Máme doma
předškoláka aneb Škola před školou“.
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Během dvou setkání si děti zahrají na školáky. Budou kreslit, zpívat, počítat,
stříhat a lepit, zkrátka se na chvilku stanou školáky. Děti si s sebou přinesou
přezůvky, pastelky, nůžky a lepidlo.
Termíny setkání: 8. 4. 2020
15. 4. 2020

16,00 hod
16,00 hod

Paní učitelky budou připraveny zodpovědět dotazy budoucích školáčků
a rodiče mohou s učitelkami individuálně konzultovat své otázky.
Přihlášky a další informace na zápise do I. tříd.
Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší paní učitelky.
sturalova@zsstjicin.cz, tel. č.: 556 752 571
Mgr. Ivana Šturalová

MATEŘSKÁ

ŠKOLA

STARÝ

JIČÍN

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOLY
Ředitelství Mateřské školy Starý Jičín, oznamuje rodičům, že zápisy dětí
do Mateřských škol pro školní rok 2020/2021 proběhnou 6. května 2020.

MŠ Starý Jičín
10.00 - 16.00 hodin.
MŠ Starojická Lhota 14.00 - 16.00 hodin.
MŠ Petřkovice
14.00 - 16.00 hodin.
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Novelou školského zákona č.561/2004 Sb. § 34 a, § 34 b je zavedeno
povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31. 8. 2020 dovrší věku
5 - ti let.
Spádové Mateřské školy obce Starý Jičín a jejich místních částí jsou MŠ
Starý Jičín, MŠ Starojická Lhota a MŠ Petřkovice. (Spádová mateřská
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škola je zřízená obcí nebo svazkem obcí ve školském obvodu, v němž má
dítě místo trvalého pobytu).
Povinné předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně. Povinné
předškolní vzdělávání má formu pravidelné 4 - hodinové (nejméně)
docházky. Povinnost není dána ve dnech, které připadají na období školních
prázdnin. Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jsou
stanoveny ve školním řádu.
Školní rok začíná 1. září 2020. Pokud chcete přihlásit své dítě v průběhu
školního roku 2020/2021, dostavte se také k zápisu.
K zápisu potřebujete rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.
e-mail: msstaryjicin@cbox.cz
msstarojickalhota@seznam.cz
mspetrskovice@seznam.cz

tel. 556 752 583, 605 879 202
tel. 733 717 590
tel. 603 599 307
Jitka Tihelková, ředitelka školy

KRÁTCE ZE ŠKOLKOVÝCH STŘÍPKŮ….
Nový rok jsme přivítali Třemi králi a naše cesta vedla již tradičně na
obecní úřad, do obchodu, do pekárny, na faru a také do pečovatelského
domu. V královských korunách a zpěvem písničky My tři králové jsme všem
popřáli hodně štěstí a zdraví a za odměnu si odnesli spoustu dobrot.
V tomto týdnu si děti z malého oddělení připravily pro seniory a děti
z MŠ Petřkovice a Starojické Lhoty vystoupení své vánoční besídky
s názvem Ledové království.
Také jsme si užívali hračkového dne, kdy si děti přinesly své oblíbené
hračky do MŠ. Starší děti navštěvují pravidelně lekce plaveckého výcviku a
bruslení.
V nejbližších dnech nás čeká maškarní ples v MŠ.

Kolektiv MŠ Starý Jičín
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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
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

účtárna:
556 785 151
Ing. Petra Janyšková Saganová saganova@stary-jicin.cz
Lenka Ulrychová
ulrychova@stary-jicin.cz
matrika, evidence obyvatel, 556 785 152, 605 491 416
podatelna, CzechPoint
Zuzana Segeťová Rosová
segetovarosova@stary-jicin.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
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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
Starý Jičín - Vlčnov 35
Bc. Jana Černá
tel: 739 393 017
cerna@stary-jicin.cz
Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75

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

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz

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:
01/2020, Náklad: 1220 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 15.05.2020 ve
12:00 hodin. Příspěvky externích zpracovatelů nemusí vyjadřovat názor vydavatele.
Neprošlo jazykovou úpravou. Ceník inzerce je zveřejněn na www.stary-jicin.cz.
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Kdo si hraje, nezlobí!
Proto i děti v mateřské školce
mají občas tzv. „Hračkový
den“ a mohou si donést svou
oblíbenou hračku.
----------------------------------O Vánocích předvedly
Návrh
ROZPOČTUa dětem ze
seniorům
NA ROK 2020 - TŘI SLOUPCE.xls
sousedních školek
pohádkovou besídku na téma
Ledové království. Str. 35.
Kkkkkjjjj

Po roce dlouhého
čekání se menší
i větší děti opět
sešly 10.1.2020
v kulturním domě
na maškarním bále
s osvědčeným
klaunem
Hopsalínem.
Děti i rodiče
si užili bohatý
program plný
tance a soutěží.
Celý bál završilo
losování tomboly
o krásné ceny.
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FOTOSOUTEŽ 2020 – výsledky 1. kola
Přinášíme vám výsledky 1. kola FOTOSOUTEŽE 2020. V zájmu zachování objektivity
byly fotografie při hodnocení pouze očíslovány. Tolik soutěžících jsem ani nečekala a
opravdu bylo z čeho vybírat. Tímto bych chtěla všem účastníkům velmi poděkovat za
zaslané příspěvky a věřím, že fota budete posílat i v dalších kolech. Vítězkám za celý
kolektiv obecního úřadu gratuluji, odměnu si můžete vyzvednout na obecním úřadě
příležitostně, jak budete mít s foťákem cestu kolem…
Všechny soutěžní fotografie
jsou ke zhlédnutí na webových stránkách obce. Uzávěrka 2. kola (jarního) připadá na
15.5.2020. Věnujte prosím pozornost pravidlům soutěže.
Zuzana Segeťová Rosová

1.místo, Monika Kelarová, Vlčnov
Starojický hrad z jihozápadu
východ slunce na Silvestra
2.místo
Radka Demová
St. Lhota
kostel
ve Starojické Lhotě

3.místo, Dana Prašivková, Vlčnov
pohled na Vlčnov
ze Starojického hradu

