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„Na
každém
konci
je hezké,
že něco
nového
začíná…“
Slavnostní
předávání
vysvědčení
žákům devátých
ročníků v obřadní
síni obecního
úřadu. Všem
přejeme, aby si
tuto hezkou
vzpomínku
uchovali a aby je
tento úsměv ve
tvářích provázel
i po další studijní
léta 😊.
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Obraz v heřmanické kapli – k článku na str. 10.

Cyklopouť na sv. Hostýn se letos kvůli omezení
uskutečnila v omezeném počtu. V cíli se sešlo
9 cyklopoutníků. Str. 24.
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Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 24.06.2020:
10. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
10.1. Určuje ověřovatelé zápisu p. Ing. Tomáše Kovařčíka a p. Adama Horáka, Dis.
10.2. Schvaluje program jednání 10. zasedání zastupitelstva obce.
10.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 11.03.2020 do 10.06.2020.
10.4. Bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru.
Finanční záležitosti:
10.5. Zastupitelstvo po projednání s c h v a l u j e:
Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2019, sestavený dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje:
▪ Plnění rozpočtu příjmů
▪ Plnění rozpočtu výdajů
▪ Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
▪ Stavy a obraty na bankovních účtech
▪ Peněžní fondy – informativně
▪ Majetek
▪ Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
▪ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a
Národnímu fondu
▪ Vyúčtování finančních vztahů obce k ostatním subjektům
▪ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - audit (příloha č.1)
▪ Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich
majetkem (příloha č.2)
▪ Finanční hospodaření vedlejší hospodářské činnosti obce
Závěrečný účet je přílohou tohoto usnesení a zastupitelstvo obce s o u h l a s í
s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
10.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření na 1.,2.,3. a 4. změnu
rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2020.
10.7. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.5 – snížení rozpočtu obce
na rok 2020 v příjmové a výdajové části o 6.000.000,- Kč.
10.8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání a plnění rozpočtu obce k 31.5.2020.
10.9. Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Obce Starý Jičín sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2019 a účetní závěrky příspěvkových organizací Základní
školy Starý Jičín, p.o., a Mateřské školy Starý Jičín, p.o. k rozvahovému dni 31.12.2019
bere zastupitelstvo obce na vědomí.
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Majetkoprávní záměry obce
ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění schvaluje odkoupení nemovitých věcí:
10.10. Od fyzické osoby v k.ú. Starojická Lhota pozemek p.č. 509/8 – orná půda o
výměře 132 m2, zaměřený GP č.535-68/2020 za cenu stanovenou dohodou 30,-Kč za
m2 (majetkoprávní záměr č. P 6/2020).
ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění schvaluje prodej nemovitých věcí:
10.11. V k.ú. Heřmanice u Polomi pozemek p.č. 251/3 ostatní plocha - o výměře 73
m2 Antonínu Neradílkovi za cenu stanovenou dohodou 30,-Kč za m2 + náklady řízení
(majetkoprávní záměr č. P 3/2020).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
Organizační záležitosti
10.12. Zastupitelstvo obce Starý Jičín ve věci vydání Změny č. 1 ÚP pro obec Starý
Jičín
I. ověřilo
ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Návrh Změny
č. 1 územního plánu pro obec Starý Jičín není v rozporu s Politikou územního
rozvoje České republiky (ve znění Aktualizace č. 3) a s územně plánovací
dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem (Zásadami územního rozvoje
Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizace č. 1), se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
II. rozhodlo
v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, o námitce dle textové části II. kap. l. odůvodnění
opatření obecné povahy, kterým je vydávána Změna č. 1 územního plánu pro
obec Starý Jičín, jenž je obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu.
III. vydává
ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43
odst. 4, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 územního plánu pro
obec Starý Jičín formou opatření obecné povahy, jenž je obsahem přílohy č. 2
předloženého materiálu
10.13. Zastupitelstvo obce Starý Jičín ve věci vydání Změny č. 2 ÚP pro obec Starý
Jičín b e r e n a v ě d o m í
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podaný návrh na pořízení změny územního plánu – paní MUDr. Jany Kroupové a pana
MVDr. Lea Kroupy, Jičina 27, 741 01 Starý Jičín a n e s o u h l a s í
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.
10.14. Zastupitelstvo obce Starý Jičín se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou
cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací na pořízení „Dodávka cisternové
automobilové stříkačky – Starý Jičín“ do plné výše z vlastních zdrojů (z rozpočtu
obce v r.2020 případně z rozpočtu r.2021) tj. ve výši 3.766.106 Kč.
10.15. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje dotaci z rozpočtu obce Starý Jičín pro
Město Nový Jičín na spolufinancování sociálních služeb ORP Nový Jičín pro rok
2021 ve výši 150.000 Kč a pověřuje starostu podpisem příslušné Smlouvy o zajištění
spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu ORP Nový Jičín
pro rok 2021.
10.16. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje zařazení území obce do územní
působnosti Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko, z.s., IČ 22682252,
na programové období 2021-2027.
10.17. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí vydání Registrace akce a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR pro Základní školu Starý Jičín, p.o. v rámci
programu Integrovaný regionální operační program na „Rozvoj odborného
vzdělání v ZŠ Starý Jičín“ a z IROP II (uhlí) na roky 2021 a 2022 – vybavení
počítačové učebny, laboratoří, zřízení venkovní učebny, pěstitelského koutku.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejná zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
v tomto roce proběhnou 16.09., 09.12. od 16:00 h
ve společenské místnosti hasičské zbrojnice č.p. 150 ve Vlčnově.
---------------------------------------------------------------------------------------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 ZÁŘÍ až LISTOPAD 2020 oslavíte své
významné životní jubileum, popřál co nejvíce zdraví,
mnoho radostí a obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění
pozdějších předpisů

dali písemný souhlas se zveřejněním osobních údajů tito jubilanti:
Marie Pospěchová, Jičina
Václav Hois, Janovice
Václav Surovec, St. Jičín
Jan Maňák, Vlčnov
Jaroslava Horutová, Vlčnov

Pavla Fajárková, St. Jičín
Jana Zdražilová, Vlčnov
František Vahala, Palačov
Josef Wagner, St. Jičín
Irma Pomklová, Dub

V případě, že některý z jubilantů nechce být v příštím čísle uveden, nechť to
oznámí na Obecní úřad Starý Jičín – evidenci obyvatel (Zuzana Segeťová
Rosová), tel. 556 785 152, e-mail: segetovarosova@stary-jicin.cz .
Formulář „Souhlas jubilanta“ obdržíte do svých schránek nebo najdete na
webových stránkách obce v sekci „Potřebuji si vyřídit“, na obecním úřadě
v kanceláři č. 217, případně si vyžádejte jeho zaslání e-mailem. Bez tohoto
souhlasu není možné Vás mezi jubilanty uvést.
Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel

KULTURNÍ DŮM STARÝ JIČÍN
V případě zájmu o uspořádání akce, oslavy, svatby, pohřbu či pronájmu
sálu pro jakoukoli jinou příležitost kontaktujte správce
na tel. č. 556 752 000, 731 446 129 nebo e-mailu: lacinova14@seznam.cz
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Za Obec Starý Jičín bychom rádi přivítali nové občánky,
narozené v období BŘEZEN AŽ SRPEN 2020.
Toto vítání občánků bude spojeno s neuskutečněným
Vítáním občánků v dubnu 2020 pro děti narozené
v období ZÁŘÍ 2019 AŽ ÚNOR 2020.
Vzhledem k tomu, že vládní nařízení ohledně koronaviru se v posledních
měsících neustále mění, může se stát, že se vítání opět neuskuteční.
Zatím ale doufáme, že bude a počítáme s termínem v úterý 13.10.2020
odpoledne v obřadní síni Obecního úřadu Starý Jičín.
Protože dětí bude více než obvykle a budou rozděleni na skupinky,
konkrétní časy upřesním v pozvánce dle počtu přihlášených dětí.
Prosím rodiče, aby své dítě k Vítání občánků PŘIHLÁSILI nejpozději
do pátku 25.9.2020. Bez řádně vyplněné přihlášky se Vaše dítě nemůže
tohoto slavnostního obřadu zúčastnit.
Jedním z darů, které Vaše dítko obdrží, je živý strom určený k výsadbě
na vlastním pozemku. Na výběr máte z těchto druhů:
Ovocné: jabloň, třešeň, švestka, ořešák
Neovocné: buk, dub, lípa, javor
V případě, že budete mít zájem si strom odebrat ( odnášíte si přímo v den Vítání
občánků ), uveďte tuto poznámku i s vybraným druhem stromu přímo do
přihlášky.
Přihlášky se jménem, adresou dítěte a vybraným stromem doručte osobně nebo
zasílejte na e-mail: podatelna@stary-jicin.cz, tel.č. 556 785 152, 605 491 416.
Přihláška je k dispozici na webových stránkách obce v sekci „Potřebuji si vyřídit“
nebo Vám mohu na vyžádání zaslat.
Děkuji a budeme se na Vás i Vaše děti moc těšit
Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel

UPOZORNĚNÍ NA OKLEŠTĚNÍ STROMŮ
Obec Starý Jičín žádá vlastníky a uživatele pozemků o ODSTRANĚNÍ A
OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ a jiných porostů, které zasahují do vedení veřejného
osvětlení, rozhlasu a do obecních komunikací a brání tím v provádění zimní údržby.
ZÁSAH PROVEĎTE do 15. listopadu 2020. Pokud v uvedené lhůtě nebude zásah
proveden, učiní tak pracovníci Technických služeb Obce Starý Jičín. Vzniklá dřevní
hmota bude následně odvezena.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
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VLČNOVĚ

Na sběrný dvůr mohou odpad odevzdávat pouze občané s trvalým
pobytem v obci Starý Jičín a v jeho místních částech, kteří mají uhrazen
poplatek za svoz komunálního odpadu.
V případě elektrozařízení však dvůr slouží jako místo zpětného odběru a
mohou ho proto 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,
• 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.
Na sběrném dvoře je možno odevzdat odpad v normálním množství.
Mimořádné množství odpadu (vyklízení koupené nemovitosti atd.) je
třeba řešit individuálně! Na sběrný dvůr je povoleno vozit odpad již
roztřízen na jednotlivé komodity, tak aby bylo urychleno jeho převzetí. Na
sběrný dvůr nelze odevzdat zbytky demontovaných automobilů a
motocyklů (sedačky, plasty, čalounění a podobně), zahradní bazény a
stavební odpad.

•
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OTEVŘENÍ SEPARAČNÍHO DVORU
VE VLČNOVĚ od 1.11.2020
V podzimním a zimním období, tj. od 1.11.2020 do 31.3.2021
bude provoz sběrného dvoru ve Vlčnově omezen
POUZE NA SOBOTY V LICHÉM TÝDNU (soboty v týdnu,
kdy se vyváží domovní odpad) v době od 9:00 do 11:00 hodin.

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY
KONTEJNER NA BIOODPAD VE SBĚRNÉM DVOŘE
Občané, kteří si od obce zdarma nevyzvedli kompostér pro domácí
kompostování biologického odpadu, si ho mohou vyzvednout
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).

Na sběrném dvoře jsou umístěny

KONTEJNERY NA POUŽITÉ OŠACENÍ.
Zde lze odložit letní i zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky a také nepoškozenou obuv. Tyto
komodity jsou následně třízeny a v maximální míře vráceny lidem
pro opětovné použití u nás doma či v zahraničí.
Do kontejnerů nepatří znečištěný a vlhký textil!

Podzimní
SBĚR STARÉHO
PAPÍRU proběhne
PROVOZ
MOŠTÁRNY
2020
v Základní škole Starý Jičín v termínu 7.10. - 18.10.2019.

ZÁŘÍ
pouzeodvézt
na objednávku.
V případě, žeOd
nemáte
možnost
papír do základní školy,
odložte jej pevně svázaný do autobusové zastávky ve své obci.
Objednávky
mobil: 777
105tento
051 papír
( Jaroslav
)
Pracovnícina
technických
služeb
v pátekVajda
18.10.2019
737do
363
752 ( Jakůbek
Václav )
odevzdají
základní
školy.
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Historizující malířství 2. pol. 19 stol. na Starojicku.
Umění malíře Ignaze Bergera v Heřmanicích.
V naší obci jsou dva obrazy se stejným námětem. Jeden se nachází v kostele sv.
Václava na Starém Jičíně a druhý v kapli sv. Anny v Heřmanicích. Námět je převzat z
obrazu Panny Marie Pomocné - Pasovské, od Lucase Cranacha st.
Autorem obou těchto obrazů je významný novojičínský malíř Ignaz Johann
Berger (*8. 7. 1822, †29. 6. 1901). Byl synovcem Antona Bergera, zakladatele
novojičínské malířské dynastie. U něj se Ignaz vyučil a pracoval s ním 18 let. Určitou
dobu pobýval ve Vídni, kde se zdokonaloval ve svém umění. Měl pět dětí, z nichž tři
pokračovaly v rodové tradici. Vynikl zejména Julius Viktor Berger, absolvent a později
profesor Akademie výtvarných umění ve Vídni. V 19. století měla rodina Bergerů na
Kravařsku takřka monopolní postavení se značným přesahem do okolních oblastí.
Obrazy se mimo Nový Jičín nacházejí např. v Kuníně, Bělotíně, Kelči, Studénce, Staré
Bělé, v Krnově, Opavě, ale taky v budapešťské galerii v Maďarsku, v Polsku a USA.
O obraz ve Starojickém kostele je dobře postaráno, ale o osud původně oltářního
obrazu v Heřmanicích (190 x 127 cm) bylo třeba se obávat! Pro kapli postavenou v
r. 1856 jej za nemalé peníze pořídili radní Heřmanic. Obraz zchátral nejen stářím, ale
taky přemístěním na vlhkou boční zeď u portálu v r. 1969. Člen Kulturní komise obce
požádal odborníky o stanoviska k autorství, ke stavu obrazu a k možnostem jeho
záchrany.
Mgr. art. Jan Bittner, restaurátor (např. obrazu sv. Václava v kostele na St. Jičíně)
- Olejomalba na plátně je prověšená, uvolněná od podrámu, celoplošně krakelovaná
(trhlinky), někde vypadaná, se stopami propálení svícemi. Barevná vrstva je silně
ztmavlá, s pokosty (fermeží) a depozity. Napínací rám je v malbě protlačen, celkově
uvolněn. Rám je zčernalý a dekorativní aplikace na mnoha místech schází. Ze zadní
strany je dřevo zčernalé s otvory po dřevokazném hmyzu. Obraz vyžaduje celkové
restaurování.
Mgr. Dalibor Halátek, specialista Národního památkového ústavu v Ostravě.
- Oltářní obraz Panny Marie je cennou malbou z 19. století a její současné umístění u
vchodu je provizorním řešením. Návrat na čestné místo prospěje nejen obrazu, ale celé
kapli. Zpřehlední to dosavadní stav a obraz bude navrácen tam, kde by měl být.
S předloženým restaurátorský záměrem nelze než souhlasit.
Tato stanoviska přiměla Osadní výbor k jednání s Obecním úřadem obce Starý Jičín
(majitelem kaple) a administrátorem farnosti Špičky (vlastníkem obrazu). Rada obce
podpořila restaurování obrazu dotací. Občané a Spolek HEŘMAN se připojili dary.
Posuďte sami, jak občané (zdaleka nejen věřící!) a příznivci nevelkých Heřmanic
zásadním způsobem podpořili zachování tohoto díla pro příští generace.
Smluvní náklady na restaurování obrazu

79.971,- Kč =

Dary občanů a příznivců Heřmanic
Dar z prostředků Spolku HEŘMAN (SH)
Dotace z obce Starý Jičín
Dary občanů, SH a dotace obce celkem
Farnosti Špičky zbývá dofinancovat

48.100,- Kč
5.000,- Kč
20.000,- Kč
73.100,- Kč
6 871,- Kč

Všem dárcům a Radě obce patří velký dík!

tj. podíl
tj. podíl
tj. podíl
tj. podíl
tj. podíl

100,0%
60,1% !
6,3%
25,0%
91,4%
8,6%

Předseda Kult. komise Antonín Dorazil
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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

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

UPOZORNĚNÍ!!!
Vzhledem
k epidemiologické
situaci ošetřujeme
pacienty pouze po
telefonické nebo
mailové konzultaci.
Pro předpis receptů,
objednání k vyšetření,
žádosti na výpis
dokumentace, výsledky
odběrů preferujte
e-mailovou adresu:
ordinacesj@seznam.cz.
V nezbytných
případech je možná
telefonická
komunikace od 10 h.
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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SOCIÁLNÍ SLUŽBY STARÝ JIČÍN
Pracovníci Sociálních služeb STJ (pečovatelského domu a pečovatelské
služby) a jejich nájemci a klienti by rádi poděkovali všem, kteří nám v době
nouzového stavu (COVID-19)
ochotně pomohli nejen nabídkou
dobrovolnictví,
ale
také
darováním šitých roušek. Za
všechny vkládáme jedno foto.
Také nás potěšilo, že jste mysleli
nejen na klienty, ale i na
pracovníky. Měli jsme sice zásobu
ochranných pomůcek, ale vzniklá
situace byla tak extrémní, že s ní
nikdo nepočítal, vlastně si ani nedokázal nikdo představit, co se děje, co to
přinese…Nakonec jsme vše „ustáli“, s Vaší pomocí, pomocí Moravskoslezského
kraje a státu a s pomocí dalších
organizací jako např. Komerční
banky (respirátory), organizace
Iresoft (vše potřebné) a Pirátů,
kteří nám zavolali a zdarma
přivezli ochranné štíty.
Děkujeme také všem blízkým
našich nájemníků a klientů za
nabídku pomoci z jejich strany.
Pokud mohli, postarali se o ně
sami (např. zajištěním nákupů). Nejen, že je i sebe ochránili, ale tímto pomohli i
nám, protože naše pečovatelská služba fungovala sice bez krácení provozní doby,
ale museli jsme dodržet různá mimořádná opatření a nařízení jak v postupech při
péči u klientů, tak i v omezení návštěv v pečovatelském domě. Některá opatření
fungují stále, jiná se mění.
V současnosti je povinností nájemníků pečovatelského domu dodržovat
určitá nařízení a doporučení (roušky, dezinfekce, odstupy, omezení návštěv).
Podobná opatření platí i v provozu pečovatelské služby, dalo by se říci přísnější,
jelikož dojíždíme ke klientům do jejich domácností (roušky, rukavice, dezinfekce,
úklid a dezinfekce aut, při koupání klienta štíty apod.).
Ušité roušky nám dovezly obyvatelky: Starého Jičína, Palačova, Starojické
Lhoty a dcera jedné nájemnice pečovatelského domu.
Ještě jednou velmi děkujeme všem! Pracovníci Sociálních služeb
Starý Jičín.
Bc. Jana Černá, vedoucí SOSsj
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3. VLNA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Vážení občané,
v návaznosti na kotlíkové dotace bych Vás chtěla informovat o
následujících skutečnostech ve 3. vlně kotlíkových dotací a
výhodných bezúročných půjček z obce Starého Jičína, kdy tyto půjčky
obcím poskytuje Státní fond životního prostředí na výměnu nových kotlů.
Po zrealizované výměně většinu půjčky splatíte z kotlíkové dotace.
V Moravskoslezském kraji bylo podáno 10 000 žádostí, ze kterých je
prozatím 8060 podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Nyní je
postupně zasíláno žadatelům oznámení o přiznání dotace a budou tak ze
strany žadatelů postupovat další kroky k výměně a profinancování.

Tyto výměny ekologických zdrojů vytápění
musí být zrealizovány do 30. 6. 2021.
Na webových stránkách obce najdete dokumenty, které je nutno
vyplnit a podat s povinnými přílohami na podatelně obce. Před podáním
dokumentů mne prosím kontaktujte pro další kroky. V případě, že si
nebudete vědět rady s vyplněním formulářů, zavolejte mi nebo napište,
pomohu Vám s vyplněním.
Vzhledem k tomu, že existují další možnosti k financování
ekologických opatření, například Nová zelená úsporám, ke které se váže
i dotační bonus ke kotlíkovým dotacím, neváhejte a kontaktujte mě
s jakýmkoliv dotazem telefonicky nebo emailem.
Mgr. Žaneta Marková, MBA
Kotlíkový specialista, ekologické poradenství
tel.: 775 261 646
zanet.markova@seznam.cz
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PEJSKAŘŮM I OSTATNÍM
Chov pejsků je pro některé z nás velkým
potěšením, radostí, ale i nutností. Majitelé ale mají
spoustu povinností s jejich chovem, které jsou
uvedeny v každé obci odlišně v OBECNĚ
ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE. Jedná se především o evidenci psa, způsob jeho
označení, nošení náhubku na veřejném prostranství, jejich volný pohyb
v obci, pohyb na vodítku a další povinnosti. Mimo povinností nese majitel
psa také velkou zodpovědnost za jeho chování, či způsobenou škodu, které
jsou součástí souvisejících zákonů.
Jedná se o:
- Zákon na ochranu zvířat proti týrání, např. únik zvířete, odchyt.
- Občanský zákoník, např. náhrada škody způsobená zvířetem, nebo
pod dohledem osoby.
- Zákon o některých přestupcích, např. nečistoty způsobené psem na
veřejném prostranství, zákazy vstupu se psy na určitá místa.
- Zákon o myslivosti a Zákon o lesích, např. poškození keřů, stromů a
lesních ploch psem, honitby, volný pohyb psů v lese, štvaní zvěře aj.
- Zákon o provozu na pozemních komunikacích, např. zabránění
pohybu psů na pozemní komunikaci.
I když dochází postupně k částečnému zlepšení v této oblasti, najdou se
zase chovatelé, kteří si myslí, že jeho psu patří celá vesnice. Je to hrubá
nedbalost spojená s velmi nízkým IQ každého z nich. Majitel psa může
donekonečna přesvědčovat jiné, že jeho pes je hodný a že nikomu
neublíží, ostatní lidi to vůbec nezajímá. Každý jiný občan nemusí mít rád
psy a může je brát jako ohrožení. Může mít k tomu mnoho jiných důvodů.
Právě proto, že je chov psů omezen a podmíněn mnoha povinnostmi, dá
se usuzovat, že občané, kteří nejsou majiteli psů, jsou určitým způsobem
nadřazeni občanům, kteří vlastní psy a pohybují se s nimi na veřejných
prostranstvích. Jinak řečeno, pohyb psů v okolí by se jich neměl
v žádném případě dotknout.
A to mějte pejskaři na paměti!
Jan Slepák, obecní policie
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VOLBY DO KRAJSKÝCH
ZASTUPITELSTEV
A VOLBY DO 1/3 SENÁTU
Volby do krajských zastupitelstev
V dubnu 2020 vyhlásil prezident Miloš Zeman dny konání krajských voleb pátek
2. října a sobotu 3. října 2020. První den probíhá hlasování od 14:00 h do 22:00
h, druhý den od 8:00 h do 14:00 h. Volí se ve všech krajích s výjimkou Prahy.
Aktivní volební právo
Právo volit má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl nejméně
18 let věku a je přihlášen k trvalému pobytu v obci náležící do územního obvodu
kraje.
Ve vyhrazeném prostoru vkládá volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na něm
může zakroužkováním pořadového čísla označit nejvýše 4 kandidáty, kterým
dává přednost. Na kandidátní listině strany, hnutí či koalice může být uvedeno
nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného
zastupitelstva kraje.
Voliči, který nemůže volit ve volebním okrsku, v němž je přihlášen k trvalému
pobytu, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. O ten lze žádat osobně
u obecního úřadu do uzavření stálého seznamu voličů (30. 9. 2020 v 16:00 h)
nebo podáním nejméně 7 dní předem v listinné podobě s úředně ověřeným
podpisem či elektronicky přes datovou schránku.
S voličským průkazem lze volit v kterémkoliv volebním okrsku na území kraje, v
němž je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Ve volební místnosti se volič prokazuje platným občanským průkazem či
cestovním pasem ČR. Zastoupení není přípustné. Volič může ze závažných
důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o
umožnění hlasování mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
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Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Řádné volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají v každém sudém
roce, pokaždé je obměněna jedna třetina křesel, tedy 27 z 81. Funkční období
senátora trvá 6 let.
Dny konání 1. kola senátních voleb - pátek 2. října a sobotu 3. října 2020. První
den probíhá hlasování od 14:00 h do 22:00 h, druhý den od 8:00 h do 14:00 h.
Případné druhé kolo senátních voleb se odehraje v pátek 9. října a sobotu 10.
října 2020.
V senátních volbách se volí podle zásad většinového systému. V případě, že
některý z kandidátů získá v 1. kole nadpoloviční počet platných hlasů, získává
tento kandidát senátorský mandát. V opačném případě se koná druhé kolo, ve
kterém soupeří dva kandidáti s nejvíce platnými hlasy z 1. kola.
Aktivní volební právo = stejné jako u voleb do krajských zastupitelstev
Navrhovaný způsob hlasování pro voliče v karanténě
Možnost speciálního hlasování budou mít pouze lidé, kterým hygienici či lékaři
nařídí karanténu.
V takzvaných drive-in volebních stanovištích bude možné hlasovat pouze z auta.
Měla by být k dispozici na 78 stanovištích, v každém okrese. V těchto stanovištích
by se mělo hlasovat ve středu 30. září v čase od 07:00 h do 15:00 h.
Pokud se na někoho nedostane, komise by počkala na všechny čekající ve frontě.
Obsluhovat stanoviště bude vždy trojice vojáků a odborný zapisovatel. Speciální
komise vyškrtne voliče z drive-in stanoviště ze stálého seznamu voličů, aby
nemohl znovu volit standardním způsobem.
Lidé v karanténě, kteří nemohou přijet autem, by se měli do čtvrtka 1. října do
20:00 h ohlásit na krajském úřadě. Ve dnech řádného termínu voleb by se pak za
nimi dostavila komise v ochranných prostředcích a s přenosnou urnou, a to mezi
pátkem 2. října 07:00 h a sobotou 3. října 14:00 h. Výjezdy má zajišťovat stejná
jednotka jako drive-in stanoviště. Stejná skupina případně zajistí i hlasování v
pobytových zařízeních sociálních či zdravotních služeb, na která by byla uvalena
karanténa. Tam má být hlasování od čtvrtka volebního týdne od 07:00 h do pátku
volebního týdne do 20:00 h. Hlasy ze všech mimořádných způsobů se budou sčítat
dohromady. V každém kraji k tomu bude zřízena speciální komise.
(Pozn. Informace aktuální k datu 19.08.2020)
Zuzana Segeťová Rosová
Zdroj: www.mvcr.cz, www.e15.cz
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Školství v obci
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÝ JIČÍN
Společně jsme to zvládli, děkujeme!
Vývoj školního roku 2019/2020 nás všechny zaskočil. Když byl
v březnu vyhlášen zákaz vstupu do budovy školy, nikdo z nás si neuměl
představit, že se spolu všichni sejdeme až při předání vysvědčení.
A letos to nebylo vysvědčení ledajaké. Obzvláště u mladších žáků je
oceněním pro rodiče, kteří si při svých každodenních povinnostech
vyzkoušeli roli učitele a podle pokynů ze školy vedli své ratolesti nástrahami
domácí výuky. Dobře si uvědomujeme, jak složitá byla situace v mnohých
rodinách, o to více si ceníme vašeho úsilí a pomoci. Nesmírně si také vážíme
starších žáků, kteří sami aktivně přistupovali k distanční výuce,
komunikovali s učiteli, zajímali se o informace a podíleli se i na
dobrovolných úkolech.
Tato situace nebyla lehká ani pro nás, proto vám všem velmi děkujeme
za spolupráci. Všichni jsme se naučili něčemu novému. Věříme, že v novém
školním roce se situace zklidní a vše se vrátí do starých kolejí.
V každém případě můžeme konstatovat, že společně jsme to zvládli!

Loučení s deváťáky
Tento školní rok byl netradiční ve všech směrech a výjimkou nebylo
ani rozloučení s našimi deváťáky. Nejdříve se jim podařilo zorganizovat
za „bojových podmínek“ rozlučkový večírek, na který byli pozváni všichni
pedagogové naší školy. Na něm deváťáci zavzpomínali na devět let
strávených na starojické škole a nezapomněli poděkovat všem
zaměstnancům naší školy za veškeré úsilí a péči, kterou jim věnovali. A
s koncem školního roku je spjato také slavnostní předávání vysvědčení na
Obecním úřadě na Starém Jičíně za přítomnosti pana starosty Ing. Rudolfa
Hrnčíře, který žákům popřál do budoucích let vše nejlepší. Také my držíme
našim „už bývalým deváťákům“ palce a přejeme jim z celého srdce hodně
štěstí a úspěchů na středních školách a doufáme, že budou na svoji základní
školu vzpomínat jen s láskou.
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Ahoj noví školáci!
Všem žákům naší školy přejeme v novém
školním roce pevné zdraví, štěstí a hodně
energie do učení. Prvňáčkům, kteří letos
nastupujete do 1. tříd přejeme, aby se vám
v naší škole líbilo. Aby vás touha po vzdělání
provázela po celý život a učení bylo vždy
zajímavou hrou plnou krásných zážitků. Ve
škole se naučíte proplouvat mořem písmenek a
čísel a snad vás touha po vzdělání bude provázet po celý život. V době letních
prázdnin na škole proběhla modernizace posledních tříd, které byly vybaveny
multimediální technikou. Na společné zahájení nového školního roku, které se
uskuteční v úterý 1. září v 7,45 hod, se budeme všichni těšit.

Mgr. Roman Horut a kolektiv pedagogických pracovníků

Cvrčci a Perníková chaloupka
V době nuceného koronavirového pobytu doma, kdy všichni nosili roušky,
v době, kdy školy byly zavřené, se mi ozvala jedna zpěvačka ze sboru, „ať něco
děláme, ať něco zpíváme!“ Protože jsme byli všichni doma, nebylo jednoduché
splnit jí to přání. Ale…protože jsme měli trošinku rozcvičenou pohádku s malými
dětmi, napadlo mne rozdat zájemcům „domácí úkoly“ a pokračovat.
Každý dostal kousíček z rozpracovaného scénáře. Za úkol pak měl naučit
se dané a pak se nechat někým z rodiny natočit na mobil. Určitě to nebyl
jednoduchý úkol, kdo to zkusil, určitě mi to potvrdí. Kdo nechtěl být sám hercem,
mohl natáčet přírodu, les, zvířata nebo květiny (cokoliv, co se nám do pohádky
může hodit). S nahrávkami Jeníčka a Mařenky nám významnou měrou pomohla
maminka Eva Merhoutová (velké díky jí za to). Dvakrát jsme se sešli také s
ježibabou, Jeníčkem a Mařenkou, nasmáli jsme se asi desetkrát víc, než trvá celá
pohádka. Pak začala skládanka často jen několikavteřinových videí, bylo jich snad
několik stovek.
A jestli se rozhodnete podívat, nedivte se, že pohádka má zvláštní konec.
Ježibaba prostě za žádnou cenu nechtěla skončit v peci :o). Jak to dopadlo, na to
se můžete podívat :o. Jednoduše, na stránkách www.cvrcci-staryjicin.cz, na
úvodní stránce, pod názvem Naše novinka najdete odkaz na pohádku.
Snad se Vám pohádka bude alespoň trošku líbit. Rozhodně, my máme
památku na tu „zvláštní dobu“, kterou jsme si prožili po svém.
Navíc do Pečovatelského domu, do kterého tak rádi chodíme zazpívat, jsme i letos
nakonec „přišli“ :o)
Žaneta Bezděková
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Komunitní škola Starý Jičín
Vážení a milí spoluobčané,
i v novém školním roce 2020/2021 pro Vás připravujeme
množství zajímavých kurzů. Současná epidemiologická situace
se vyvíjí tak, že nyní nedokáži s určitostí nastínit, jak a za
jakých podmínek budeme moci kurzy pro širokou veřejnost
nabízet. Jsem proto v kontaktu s lektory jednotlivých kurzů,
abychom společně dokázali cestu najít. Budeme Vás tedy
informovat přes lektory, dále také na webových stránkách obce
a webových stránkách základní školy. Samozřejmě jsem k dispozici také na tel.
605 507 307, nebo e-mailu: a.bobr@centrum.cz. Věřím, že se společně budeme
moci také v tomto novém školním roce potkávat.
Mgr. Jiří Adamec, vedoucí KŠ Starý Jičín

FOTBAL STARÝ JIČÍN

Starojický zpravodaj č. 03/2020

20

Starojický zpravodaj č. 03/2020

21

PRAHOU NA KOLE I PĚŠKY
To bylo motto cykloturistického zájezdu, který zorganizovali lhotští
turisté počátkem měsíce července. Tato zajímavá akce nám umožnila
poznání, že Prahu - její krásu, ale i její okolí je skutečně možné prožít i
na kole.
Tak hned první den jsme začali jízdou kolem řeky Sázavy, navštívili
jsme také obec Hrusice (rodiště J. Lady), dále pivovar Velké Popovice a
krásnou Modřanskou roklí jsme dojeli pod Vyšehrad. Po náplavce kolem
Vltavy jsme dorazili až do centra Prahy.
Další dny jsme se např. dostali přes Kinské zahrady i k Bílé hoře,
projeli jsme Divokou i Tichou Šárkou, navštívili hrady Okoř a také
Karlštejn, projeli jsme i Prokopským a Dalejským údolím, k soutoku
Berounky a Vltavy, do Braníka a přes Kunratický les k Hostivařské
přehradě. Toto je jen hrubý obsah našeho zájezdu, podrobnější by vyžadoval
daleko více času a prostoru.
Proto uvedu jen některá nejzajímavější místa našeho putování Prahou
např: Kampa - Werichova vila, Úřad vlády - Strakova akademie, Letná,
Hradčany, Letohrádek Belveder, Památník osvobození Prahy Vlasovci
v Řeporyjích, Zámek v Tróji, Veletržní palác, Stromovka, Obora Hvězda a
další.
Ti, kteří si chtěli odpočinout od cyklistiky, se také vydali na pěší
poznávání centra Prahy.
Závěrem je třeba dodat, že zájezd byl všemi účastníky hodnocen velmi
kladně a vysoko, za což patří dík hlavně Olze Pavlíkové, Evě Horníkové a
jejich týmu, který tak hezkou a organizačně náročnou akci připravil.
Za Turisty Starojická Lhota Stanislav Kolenovský

VEČERNÍ POCHOD – MEMORIÁL KARLA HEGARA
Po téměř čtyřměsíční pauze způsobené koronavirovou krizí, která nám
neumožnila společná setkávání, se nám konečně podařilo uspořádat
turistickou akci.
26. června jsme se tedy konečně mohli sejít na Večerním pochodu –
Memoriálu Karla Hegara. I přes hrozící déšť se nás sešlo přes 30. Vydali
jsme se autobusem do Nového Jičína a odtud výšlapem přes Skalky nahoru
na Svinec. Tak tak jsme se stačili s prvními kapkami ukrýt v chatě, kde jsme
spolu s našimi turistickými přáteli z Nového Jičína přečkali pořádnou průtrž
mračen. Naštěstí se pak počasí umoudřilo a dalo se tedy vyrazit přes vrchol
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Svince, Kojetín a Jičinu až do Lhoty. Nad hlavami se nám sice neustále honil
déšť a telefonát od starosty pana Hrnčíře, jak to vypadá s potokem ve Lhotě,
že Jičina plave, nás trochu znepokojil, ale nakonec jsme šťastně a relativně
suchou nohou došli až do Lhoty k výletišti, kde jsme naši vycházku ukončili
tradičním opékáním špekáčků.
Za Turisty Starojická Lhota Olga Pavlíková

SPORT A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HEŘMANICÍCH
Koronavirová pandemie stále komplikuje pořádání akcí Osadního výboru
a Spolku Heřman. Zatím se podařilo uspořádat tyto akce.
- 6. 6. Svatodušní smažení vajec se mělo konat 30. 5., ale celý den pršelo.
Přesto se v tomto deštivém období našel hezký den a smažení na 2. pokus se
uskutečnilo v sobotu 6. června. Vynikající smaženice byla ze 120 vajec na
špeku s cibulí a se spoustou pažitky.
Děti s některými dospělými si hrály s míči, ostatní podebatovali „o životě“,
situaci v Heřmanicích a co ji způsobuje.
- 24. 7. v pátek - pouť na sv. Annu se nekonala. Byla pouze sloužená mše
v kapli.
- 8. 8. Sportovní odpoledne - letní pétanquový turnaj, volejbal a
diskotéka. Akce se ve sportovním areálu se konala od 15:00 h. Pétanquový
pohodový turnaj „O zlatou pétanquovou kouli“ byl přizpůsoben i pro děti.
Ve finále zvítězil tým Polouvsí před týmem Hranických Louček a týmem
Heřmanic. Volejbalového klání se účastnily smíšené týmy s hráči nejen z
Heřmanic, ale taky Nového Jičína a Kopřivnice. Sportovní odpoledne
plynule přešlo ve večerní diskotéku a posezení. Výborný guláš, klobásky
s domácím chlebem a dobré pivo pomohly vytvořit příjemnou ničím
nerušenou atmosféru (až na komáry v závěru).
Máme v plánu ve zbývající části roku „dohonit plán“ a uspořádat akce,
které nám „koronavirus“ uspořádat nedovolil. Hodláme zatím
v negarantovaných termínech, pořádat v příštím období tyto akce:
- 17. 8. Putování přírodou - do Milotic nad Bečvou s přednáškou.
- 5. 9. Dětský den.
- 3. 10. Drakiáda s modeláři.
- 17. 10. Hodový pétanquový turnaj s diskotékou.
- 14. 11. Sportovní odpoledne se zabíjačkovými jelity.
- 29. 11. Adventní rozsvěcování vánočních stromů.
Ant. Dorazil – předseda OsV
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Milí občané, příznivci Orla,
rok 2020 je pro místní orelskou jednotu jubilejní – připomínáme
si 100 let od jejího založení. Jednota československého Orla na
Starém Jičíně byla založena 13. ledna 1920 a více méně tak navázala na
činnost Jednoty sv. Václava, kterou zde v roce 1895 založil Msgre. Prof.
ThDr. Jan Šrámek, který toho času působil v Novém Jičíně.
Podle dochovaných
fotografií měl tento
spolek i svůj prapor.
Bohužel, fotografie je
to jediné, co z praporu
našich
předchůdců
zbylo. Rádi bychom
navázali na tradici
předků, pro které byl
vlastní
prapor
symbolem křesťanské
identity a hrdosti.
Proto jsme se i my
rozhodli nechat vyšít
nový orelský prapor.
Cena takového díla se
ovšem
pohybuje
v řádech
několika
desítek tisíc korun.
Dovolujeme si tedy
tímto oslovit každého
z vás, kdo je této
myšlence
příznivě
nakloněn a rád by na
nový prapor také
přispěl, aby svůj dar
vložil do kasičky, připevněné na stolíku pod kůrem v kostele, nebo zaslal na
náš účet č. 2101573907/2010. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte: Dar
na prapor. Nový prapor bychom rádi vysvětili při slavné mši svaté v pondělí
28. září 2020, tedy v den svátku sv. Václava, který bude hlavním symbolem
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nového praporu. Po mši svaté připravujeme zábavný program v kulturním
domě. Za jakoukoliv podporu vám ze srdce děkujeme a vyprošujeme pro vás
Boží požehnání.
Cyklopouť na sv. Hostýn se letos kvůli omezení uskutečnila v omezeném
počtu. V cíli se sešlo 9 cyklopoutníků, tradičně doplněných běžícím
ultramaratomcem Karlem Ligockim. (viz foto). Akce účel splnila, ducha víc
zocelila!
Běh sv. Václava - 28. ročník
Milí běžci, drazí přátelé. Akce, kterou každoročně připravujeme společně s
ochotnými mladými lidmi z okolí, si rok od roku získává přízeň a oblibu
mezi stále se zvyšujícím počtem aktivních běžců, a to skrze celou Severní
Moravu. Loni se běhu zúčastnilo 241 běžců, kteří k nám přicestovali
z různých koutů našeho kraje, ale také mimo něj.
Vzhledem ke zpřísnění hygienických pravidel pro pořádání hromadných
akcí se vedení Běhu rozhodlo, že se Běh sv. Václava letos neuskuteční.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na příštím ročníku!
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PŘEHLED HODŮ, POUTÍ A SLAVNOSTÍ
VE FARNOSTI STARÝ JIČÍN
Místo
Datum
Starý Jičín Neděle 30.8.
Starý Jičín Neděle 6.9.
Janovice Neděle 6.9.
Kojetín

Neděle 13.9.

Sobota 26.9.
Starý Jičín Neděle 27.9.
Pondělí 28.9.
Loučka

Neděle 4.10.

Starý Jičín Neděle 18.10.
Hůrka
Neděle 18.10.
Vlčnov

Neděle 25.10.

Petřkovice Neděle 8.11.
Jičina

Neděle 15.11.

Starý Jičín Neděle 22.11.
Palačov

Neděle 22.11.

Liturgická oslava
Poděkování za úrodu v 8:00
Za učitele a žáky v 8:00, žehnání aktovek
Hody, mše sv. v kapli v 9:30 +7.9. mše
sv. v kapli za děti a mládež ve 14:30
Pouť k Narození Panny Marie v kapli
v 9:30 + 14.9. mše sv. ve starojickém
kostele za děti a mládež v 17:00
mše sv. v 17:00
večerní tichá adorace od 18:00 do 22:00
Svatováclavské hody, mše sv. v 8:00
Slavnost sv. Václava, mše sv. ve 12:00 –
požehnání nového orelského praporu
Hody, mše sv. v kapli v 9:30 + 5.10. mše
sv. v kapli za děti a mládež v 16:00
Misijní neděle, mše sv. v 8:00
Hody, mše sv. v kapli v 9:30 + 19.10.
mše sv. v kapli za děti a mládež v 16:00
Hody, mše sv. ve starojickém kostele
v 8:00 + 26.10. mše sv. ve starojickém
kostele za děti a mládež v 17:00
Hody, mše sv. v kapli v 9:30 + 9.11. mše
sv. v kapli za děti a mládež v 16:00
Svatomartinské hody, mše sv. ve st.
kostele v 8:00 + 16.11. mše sv. v kapli na
Jičině za děti a mládež v 9:00
Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv.
v 8:00
Hody, mše sv. v kapli v 9:30 + 23.11.
mše sv. v kapli za děti a mládež v 9:00

Aktuální časy bohoslužeb na www. farnostsj.wz.cz
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Nejčastější titulek, se kterým se v souvislosti s pořádáním
různých akcí v posledních měsících setkáváme čím dál víc.
Nepřísluší mi posuzovat vážnost či nevážnost
„epidemiologické situace“, ale slovy klasika musím říci:
„Že tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“.
Proto prosím sledujte aktuální dění. Níže vypsané pozvánky
jsou aktuální k datu vydání tohoto čísla.

Kastelán Hradu Starý Jičín Vás srdečně zve na:
Sobota 5. 9. od 10:00 h - BURČÁK
Neděle 6. 9. od 10:00 h - BURČÁK
Sobota 19. 9. od 19:00 h - LAMPIONOVÝ PRŮVOD
A VEČERNÍ BĚH PRO SVĚTLUŠKU
Sobota 26. 9. od 10:00 h - BURČÁKOVÉ HODY
Neděle 27. 9. od 10:00 h - BURČÁKOVÉ HODY

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ STAROJICKA
spolu s Českým svazem včelařů a Mateřskými školami Starojicka
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ

PODZIMNÍ VÝSTAVU
Výstava se bude konat ve Starém Jičíně v sále Kulturního domu
(na náměstí) ve dnech 31.10. až 02.11. 2020
sobota 31.10. 2020
neděle 01.11. 2020
pondělí 02.11.2020 pro školy.
Všichni, kdo se chcete zúčastnit, ať už prezentací firmy, svými výrobky,
SDH a Osadní
v Petřkovicích
vás srdečně
zvaod
na:9:00 do
nebo výpěstky,
prosím,výbor
přineste
je v pátek 01.11.2019
v době
HODY
16:00 hodin do sálu Kulturního domu
ve Starém Jičíně. V případě zájmu o
pátek
6.
listopadu
hodová
diskotéka
od Václavem
20 hod (SDH)
větší výstavní plochu, prosím, spojte se s panem
Jakůbkem,
neděle
8.
listopadu
hodová
mše
svatá
od
9.30
hod
v
místní
kapli
nebo Ing. Karlem Konečným, alespoň 14 dnů před konáním výstavy.
pondělí 9. listopadu - hodová mše svatá od 16 hod v místní kapli
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

sobota 28. listopadu od 18 hod
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Jmelí - šíření a likvidace
Jmelí je poloparazit, který je rozšiřován zejména ptactvem. Jeho šíření lze zamezit
odstraňováním mechanicky - řezem nebo chemicky - postřikem. Bohužel ani
jedna z těchto variant není definitivní a je potřeba zásah v některých případech
opakovat (cca po 5 - 10 letech). Jmelí je svými kořeny (haustoria) prorostlý do
kůry větve stromu, kde odčerpává cenné živiny a vodu. Po odstranění keříku
(řezem/chemicky) jsou tyto haustoria stále aktivní a v horizontu několika let keřík
opět narůstá ve stejném místě. Na menších větvích (do 5cm) je lepší jmelí
odstraňovat i s mateřskou větví (min 10 cm před a 10 cm za keříkem), na silnějších
větvích je vhodné keříky vylamovat nebo uřezat u kmene. Strom by si po ošetření
řezem měl zachovat svoji původní strukturu, tzn. nemělo by dojít k zásadnímu
narušení tvaru (habitu) stromu. U silně zasažených stromů (nad 30%) je ale zásah
do koruny stromu patrný. Vzhedem k tomu, že se jmelí vyskytuje převážně na
listnatých stromech, zejména lípách, je vhodné tyto cenné stromy zachovat pro
naši, i další generaci, jako cenný biotop a taktéž omezit roznášení jmelí na okolní
stromy.

PŘED
OŠETŘENÍM

PO
OŠETŘENÍ

Slova odborníků: Nejcennější, co máme, je stávající zeleň - tedy ta, co máme
teď. Pomozme tedy chránit toto cenné dědictví našich předků. Žádná nová
výsadba nemůže nahradit starý strom rostoucí po mnoho generací.
Naše firma se likvidací jmelí a ošetřování stromů zabývá již delší dobu.
Nabízíme Vám naše služby v oblasti péče o dřeviny.
nezávazná konzultace - nabídnutí řešení - profesionální přístup
ZAVOLEJTE, PŘIJEDEME!
Lukáš Oliva – Český certifikovaný arborista a Evropský certifikovaný arborista
www.arbos.cz, lukasoliva@arbos.cz, mobil: +420 776 816 892
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OBEC STARÝ JIČÍN
Starý Jičín č.p. 133, 742 31:
Datová schránka: 48cbwvk, IČ: 298425

www.stary-jicin.cz
ÚSTŘEDNA:

556 752 581 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
*********************************************

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: 556 785 158
Jan Slepák
607 816 055 slepak@stary-jicin.cz
v Hasiči Starý Jičín – velitel

775 920 150
Bc. Radim Sudolský, DiS. 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

Pečovatelský dům
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: 03/2020,
Náklad: 1220 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 13.11.2020 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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Lhotští turisté u Letohrádku Hvězda – článek na str. 21

Prahou opravdu na kole i pěšky. Navštívená místa: Kampa -

Werichova vila, Úřad vlády - Strakova akademie, Letná, Hradčany,
Prahou
Letohrádek Belveder, Památník
osvobození Prahy Vlasovci
v Řeporyjích, Zámek v Tróji, Veletržní palác, Stromovka, Obora
Hvězda a další.
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FOTOSOUTEŽ 2020 – výsledky 3. kola
Přinášíme vám výsledky 3. kola FOTOSOUTEŽE 2020. Chtěla bych všem účastníkům
velmi poděkovat za zaslané příspěvky. 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 4. kola (podzimního) připadá na 13.11.2020.
Věnujte prosím pozornost pravidlům soutěže.
Zuzana Segeťová Rosová
Michal Vrbka, Vlčnov, vlčí máky

Radka Demová, St. Lhota,
z vrcholu kopce nad Dubem

Šimon Sagan, Vlčnov, vlčnovské žně

