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Z hor divokej tymián…
Dál za vozem spolu šlapem,
někdo rád a někdo zmaten,
kdo se vrací, není sám,
je to věc, když pro nás voní
z hor divokej tymián….
Až někdy uslyšíte tuto píseň, hit Pavla Lohonky
Žalmana, původně skotská lidová, vzpomeňte si na
otce Petra Dokládala. Píseň původně nazpívala
americká skupina The Byrds, málokdo ví, že otec
Petr byl aktivním členem a vlastníkem průkazu
fanklubu skupiny The Byrds a Wishbone Ash.
Za každého počasí a pokud to okolnosti dovolily,
zdolával túru kolem kopce a ke kapličkám ve Svinci
v délce 8 km za hlasitého poslechu z MPtrojky výše
jmenovaných skupin. Mnozí ještě pamatujeme, jak
obcí „prolétla“ jeho světle modrá Škoda Favorit, z níž hlasitě a dynamicky „pumpovala“
folkrocková nebo bluesová hudba nebo se linuly balady islandské kapely Pearls Befor Swine.
Mnohé z nás pokřtil, mnozí z nás z jeho rukou přijali svátost manželství a mnohé doprovodil
na cestě poslední. Dobrým slovem a hlavně požehnáním nás oslovoval při mších svatých a
oslavách obce ve spolupráci s farností. 23.10. 2020 nás zastihla smutná zpráva, že nás otec Petr
navždy opustil. Oslovení „dušinko“ a přání „vše dobré“ nám z jeho úst budou navždy chybět.
Otče Petře, děkujeme za vše, co jsi pro nás vykonal.
Ing. Miroslav Klimpar, pracovníci obce a občané Starého Jičína
Jako odkaz a memento přikládám poslední email od otce Petra už v době koronavirové.

Drazí bratři a sestry, drazí farníci.
Ze srdce vás všechny zdravím a žehnám. Eva Henychová kdysi nazpívala píseň: "Všechno
je jinak". S trochou dávkou odlehčení chci se nyní obrátit zvláště k vám mladí, ale i starší
a ujistit vás, že jsem v duchovním spojení. Máme všichni obrovský dar víry a jsme pozváni,
abychom ji žili a činili naší opěrnou skálou. Stáli pevně v duchovním spojení modlitby. Na
rozdíl nás lidí nás Pán nesmírně miluje a Maminka objímá. Na čistotě srdce každého z nás
nyní, jako na zvláštním lakmusovém papírku, sledujeme, jak tato slova přijímáme. Věříme,
že cele bez stínu falše nebo klišé. Držme se v duchovním spojení, ale též si všichni
uvědomme, že to, co je důležité, netkví ani tak v kariéře, úspěchu, bohatství nebo u mladých
v kráse, ale v srdci. Milujme. Když jsem teď mohl sledovat memento k 15. výročí odchodu
svatého papeže Jana Pavla II, tak jsem si mohl opět uvědomit, v čem spočívá velikost
každého člověka. Moc všem žehnám a dovoluji si připojit úvahu k dnešnímu aktuálnímu
stavu. Christus vincit regnat et imperat per omnia saeculora saeculorum.

Ave žehnám P. Petr
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Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 16.09.2020:
11. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
11.1. Určuje ověřovatelé zápisu p.Aloise Pospěcha a p.Martina Pavlíka.
11.2. Schvaluje program jednání 11. zasedání zastupitelstva obce.
11.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 8.7.2020 do
2.9.2020.
Finanční záležitosti
11.4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 6. a 7.
změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2020.
11.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění výnosů a čerpání nákladů
k 31.08.2020.
Majetkoprávní záměry obce
ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění schvaluje nabytí nemovitých věcí:
11.6. Odkoupení od fyzické osoby k.ú. Vlčnov u Starého Jičína pozemek
p.č. 542/68 – orná půda – o výměře 64 m2; a z pozemku p.č. 542/7 pozemek
oddělený GP č.577-35/2020 p.č 542/84 – orná půda - o výměře 536 m2.
Cena stanovena dohodu 30.-Kč za m2, náklady řízení hradí obec
(majetkoprávní záměr č. P5/2020).
11.7. Bezúplatný převod (darování) z majetku státu (ÚZSVM) v k.ú. Starý
Jičín - pozemek p.č. 497/9 – ostatní plocha – ost. komunikace o výměře
721 m2, č. sml. UZSVM/ONJ/3820/2020-ONJM SBP43/2020-Tr
(maj.záměr č. P15/2020).
ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění schvaluje prodej nemovitých věcí:
11.8. Společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v k.ú. Dub u Nového Jičína
pozemek p.č. 64 – zastavěná plocha a nádvoří - o výměře 6 m2 včetně
stavby technického vybavení na tomto pozemku za cenu stanovenou
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odborným odhadem č. 6005-356/2020 tj. 68.910.-Kč (majetkoprávní záměr
č. P8/2020).
11.9. Prodej pozemků v k.ú. Janovice u Nového Jičína: p.č. 698/13 –
ostatní plocha – o výměře 63 m2; p.č. 61/4 – zahrada - o výměře 54 m2
Františkovi a Věře Segeťovým, p.č.61/5 – zahrada o výměře 30 m2 Janu
Vahalíkovi a p.č. 61/6 – zahrada - o výměře 6 m2 Michalovi a Kateřině
Ptáčkovým, cena dohodou 30.- Kč za m2 + náklady řízení. Pozemky byly
zaměřeny GP 326-67/2020 (majetkoprávní záměr č. P 7/2020).
11.10. Prodej pozemku v k.ú. Palačov p.č. 138/10 – zahrada - o výměře
596 m2 Antonii Kuchtové za cenu 30.-Kč za m2 + náklady řízení
(majetkoprávní záměr č. P 9/2020).
11.11. Prodej pozemku v k.ú. Palačov pozemek p.č. 1185/6 – ostatní plocha
- o výměře 119 m2 Pavlu Dobešovi za 30.-Kč za m2 + náklady řízení. V
pozemku bude zřízeno věcné břemeno pro oprávněného (obec) strpění
stavby kanalizace, vstup a vjíždění na pozemek za účelem údržby kanalizace
(majetkoprávní záměr č. 11/2020).
11.12. Prodej pozemku v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína p.č. 26 – zahrada o výměře 331 m2. Pozemek byl GP č.578-83/2020 rozdělen na díly, které
hranicemi navazují na sousední pozemky, nově vznikly pozemky: p.č. 26/1
– zahrada- o výměře 75 m2 (prodej do SJM Daniela a Moniky Bryneckých),
p.č. 26/2 – zahrada – o výměře 115m2 (prodej do podílového vlastnictví
Mgr. Natálie Havranové a Jaroslava Handrycha, Dis.), p.č.26/3 – zahrada –
o výměře 42 m2 (prodej do SJM Josefa a Marie Bryneckých) a z p.č. 26 díl
„a“ – zahrada - o výměře 48 m2 a díl „b“- zahrada- o výměře 50 m2
(prodej do podílového vlastnictví Jaroslava Hasala a Ing. Tomáše
Kovařčíka). Cena stanovena dohodou 30.-K za m2 + náklady řízení
(majetkoprávní záměr č. P14/2020).
ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění schvaluje směnu nemovitých věcí:
11.13. v k.ú. Starojická Lhota takto:
Obec převede na fyzické osoby pozemek p.č.175/6 – ostatní plocha - o
výměře 27 m2, z vlastnictví fyzických osob bude na obec převeden pozemek
p.č. 887 - ostatní plocha o výměře 24 m2, bez finančního vyrovnání,
náklady na GP hradí fyzické osoby, náklady na zápis vlastnického práva
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hradí obec Pozemky byly zaměřeny GP č. 532 - 47/2020 (majetkoprávní
záměr č. P4/2020.
ZO pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
Organizační záležitosti
11.14. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
1.1. Členství Obce Starý Jičín v zájmovém sdružení Místní akční
skupina Lašsko z.s. (MAS Lašsko z.s., Dolní Bašta 269, 742 66 Štramberk).
1.2. Zařazení území obce Starý Jičín do územní působnosti MAS
Lašsko z.s. na programové období 2021-2027.
1.3. Pověření starosty obce k provedení potřebných úkonů a
zastupování obce v tomto zájmovém sdružení (MAS Lašsko z.s.).
11.15. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
V rámci podání žádosti o dotaci na akci "Přestavba ordinace na 2BJ
Starý Jičín - Vlčnov č. p. 35" na základě požadavku MF ČR (výzva
číslo VPS-223-2-2020 Podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury) způsob pronajímání bytových jednotek takto:
a) způsob pronajímání bude na základě nájemní smlouvy,
b) výběr nájemníků bude probíhat podle stávajícího pořadníku žádostí
o přidělení bytu,
c) výše nájemného bude stanovena v ceně v místě obvyklé, tj. 60.Kč/m2

Ing. Miroslav Klimpar

Ing. Rudolf Hrnčíř

místostarosta obce

starosta

Veřejná zasedání zastupitelstva v roce 2021 proběhnou
24.2., 21.4., 23.6., 15.9., 8.12. ve společenské místnosti hasičské
zbrojnice č.p. 150 ve Vlčnově od 16:00 hodin.
Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2020 se koná 09.12.
---------------------------------------------------------------------------------------Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Starý Jičín
a na webových stránkách obce www.stary-jicin.cz.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období
PROSINEC 2020 až ÚNOR 2021 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:
Jarmila Pospěchová, Jičina
Emilie Heraltová, Vlčnov
Antonín Petřkovský, Jičina
Antonie Kuchtová, Palačov
Antonín Chlapík, Vlčnov
Božena Dohnalová, Heřmanice
Ludmila Charvátová, Palačov
Naděžda Schmidtová, Heřmanice

Vladislav Sich, St. Jičín
Jiří Kostura, St. Jičín
Miroslav Toman, Heřmanice
Libuše Polzerová, St. Jičín
Jan Sich, St. Jičín
Ladislav Kohout, Palačov

V případě, že některý z jubilantů nechce být v příštím čísle uveden, nechť to
oznámí na Obecní úřad Starý Jičín – evidenci obyvatel (Zuzana Segeťová
Rosová), tel. 556 785 152, e-mail: segetovarosova@stary-jicin.cz .
Formulář „Souhlas jubilanta“ obdržíte do svých schránek nebo najdete na
webových stránkách obce v sekci „Potřebuji si vyřídit“, na obecním úřadě
v kanceláři č. 217, případně si vyžádejte jeho zaslání e-mailem. Bez tohoto
souhlasu není možné Vás mezi jubilanty uvést.
Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V úterý 13. října 2020 jsme přivítali nestandardním
způsobem a za zvýšených hygienických opatření 18 dětí
narozených do naší obce v období září 2019 až srpen 2020.
Ostatní pozvaní se vzhledem k epidemiologické situaci
z různých pochopitelných důvodů nezúčastnili. I tak jsme
rádi, že se akce, byť ve skromnějším duchu, uskutečnila.
Pan starosta obdaroval maminky kytičkou, děti fotoalbem a v rámci projektu
„Strom pro dítě“ stromem dle vlastního výběru. Netradiční fotografie z vítání
naleznete na předposlední straně zpravodaje.
Zuzana Segeťová Rosová – evidence obyvatel

OBŘADNÍ TERMÍNY V ROCE 2021
OBŘADNÍ TERMÍNY:

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

09.01.2021
13.02.2021
13.03.2021
10.04.2021
15.05.2021
26.06.2021
17.07.2021
21.08.2021
11.09.2021
09.10.2021
27.11.2021
není určen obřadní den

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
Duben
úterý 13.04.2021
Říjen
úterý 12.10.2021

Pro konání
občanských
svatebních obřadů
(případně
výročí svateb)
jsou stanoveny
termíny, které lze
zamluvit na matrice
Obecního úřadu
Starý Jičín
(tel. 556 785 152, 605 491 416,
segetovarosova@stary-jicin.cz).
Úředně určenou
místností je obřadní síň
radnice Obce Starý
Jičín s kapacitou
36 míst k sezení.

Starojický zpravodaj č. 04/2020

8

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

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

Tam, kde nebude možno provést bezpečnou údržbu, nebude
plužení komunikace, kvůli bezohledným majitelům
odstavených vozidel, provedeno!!!
Miloslav Vahala, Dis., vedoucí TS
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LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
Ordinační doba MUDr. Havlíkové:

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Ordinační doba
v průběhu Vánoc:

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

23.12.2020
7:30 – 9:30 akutní stavy

28.12.2020
7:30 – 9:30 akutní stavy

29.12.2020
7:30 – 9:30 akutní stavy

30.-31.12.2020
ordinace uzavřena.

Vzhledem k epidemiologické situaci ošetřujeme
pacienty pouze po předchozím telefonickém nebo emailovém objednání.
Ke komunikaci s námi / recepty, výpisy z dokumentace, výsledky apod./ prosím
preferujte elektronickou cestu - ordinacesj@seznam.cz.
V nezbytných případech komunikace telefonicky.
Kontakt: Starý Jičín – Vlčnov 35, sestra Michaela Petřkovská,
tel. č. 556 752 582, www.doktor-staryjicin.cz

Se sestřičkou přejeme všem pacientům krásné a pohodové prožití vánočních
svátků, v novém roce mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů.
MUDr. Iveta Havlíková

LÉKAŘSKÁ PÉČE PRO DĚTI
MALÉ ZDRAVÍ Nový Jičín, Tyršova 1621/21, 741 01 Nový Jičín
597 597 105, 730 163 133, recepce-nj@malezdravi.cz

Ordinační a provozní doba
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00

13:00 - 15:00
13:00 - 16:00
13:00 - 18:00
13:00 - 15:00
-
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Ordinační a provozní doba:

Upozornění
Úřední hodiny na Obecním úřadě
Starý Jičín na konci roku 2020.
Po 7:00 - 12:00 13:00 15:00Út 7:00 - 12:00 13:00 - 16:00St 7:00 - 12:00 13:00 - 18:00Čt 7:00

Obecní úřad Starý Jičín bude v době
od úterý 22.12.2020 do pátku 1.1.2021 pro veřejnost uzavřen.
Poslední úřední den a zároveň poslední den vkladu (výběru)
hotovosti v pokladně obce bude v pondělí 21.12.2020.
První úřední den v roce 2021 připadá na pondělí 4.1.2021.

Provozní doba
pracoviště
Pošta Partner

2020

Pošta Partner

pondělí

21.12.

7,30-11,00

13,00-16,00

úterý

22.12.

7,30-11,00

zavřeno

středa

23.12.

7,30-11,00

13,00-16,00

čtvrtek

24.12

zavřeno

pátek

25.12

zavřeno

pondělí

28.12.

7,30-11,00

zavřeno

úterý

29.12.

7,30-11,00

zavřeno

středa

30.12.

7,30-11,00

zavřeno

čtvrtek

31.12.

7,30-11,00

zavřeno

pátek

1.1.2021

zavřeno

V případě havárie vodovodu ve správě obce
kontaktuje: 776 562 867.
V případě nutnosti vyřídit pohřeb volejte: 602 143 704.
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SILVESTROVSKÁ PŮLNOC BEZ PETARD
A NOVOROČNÍ ČAJ DOMA…
V souvislosti se situací, která je všem dobře známa, letos nebude podáván na
náměstí Starý Jičín tradiční novoroční čaj.
V tomto roce také nebyla vydána obecně závazná vyhláška o nočním klidu, ve
které může obec z důvodu zachování tradic a ve veřejném zájmu upravit (zkrátit)
dobu nočního klidu. Upozorňujeme tímto, že noční klid platí na Silvestra i Nový
rok stejně jako v ostatní dny, tj. od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní.
V roce 2020 se naprostou prioritou stala ochrana zdraví občanů, jedním
z ochranných prostředků k šíření onemocnění je omezení kontaktů občanů, noční
aktivity, shromažďování apod.
Přivítání nového roku 2021 by proto mělo probíhat jen v úzkém rodinném
kruhu nebo nejbližších přátel.
Určitě objevíte kouzlo nechtěného, kdy jste vtrženi do situace, se kterou jste
nepočítali a nechtěli jste ji. A přesto tu je a musíte se s ní vyrovnat. Nakonec
zjistíte, že to jde, že umíte využít ten vzácný sváteční čas jen s těmi nejbližšími
ke zklidnění, poznání dalších rozměrů a pokoře.
O to více se pak všichni budeme těšit na setkání a společné chvíle, které byly
před rokem pro nás tak samozřejmé. A jakmile to bude možné, zase budeme
vyvíjet různé aktivity společně, půjdeme na super koncert,
sportovní zápas, do divadla, uděláme velkou rodinnou sešlost
……..a budeme si toho vážit.
To dáme, ne?!

Ing.Rudolf Hrnčíř, starosta

Rada obce Starý Jičín kvůli rostoucím nákladům rozhodla
o doporučení Zastupitelstvu obce navýšení poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Po deseti letech schválila Rada obce na svém zasedání doporučení
zastupitelstvu Obce Starý Jičín navýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu, a to
o 36,- Kč/osobu a rok. Od roku 2011 občané platili 480,- Kč za rok, od příštího
roku (2021) tak zaplatí 516,- Kč. Důvodem k tomuto nepopulárnímu kroku jsou
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stále rostoucí náklady spojené právě se svozem a likvidací odpadu - inflace, růst
cen pohonných hmot a navýšení poplatku za ukládání odpadů na skládce
v Životicích u Nového Jičína i s provozem sběrného dvoru ve Vlčnově. I přes
navýšení poplatku bude Obec Starý Jičín stále ze svého rozpočtu ročně doplácet
na svoz komunálního odpadů nemalé částky.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

VÝVOZ POPELNIC V ROCE 2020 a 2021
➢ Poslední svoz popelnic proběhne ve čtvrtek 31.12.2020.
V tento den nebudou odebírány žluté pytle!
➢ 2.1.2021 nebude otevřen sběrný dvůr.
➢ První svoz v roce 2021 se uskuteční ve čtvrtek 7.1.2021.
Zároveň 9.1.2021 bude otevřen sběrný dvůr.
Další sběry v roce 2021 budou probíhat vždy ve čtvrtek
- v lichý týden v roce (co 14 dnů).

----------------------------------------------------------------------------

VÝVOZ POPELNIC V ROCE 2021
Leden:
7, 21
Únor:
4, 18
Březen:
4, 18
Duben: 1, 15, 29
Květen: 13, 27
Červen: 10, 24

Červenec:
8, 22
Srpen:
5, 19
Září:
2, 16,30
Říjen:
14, 28
Listopad:
11, 25
Prosinec:
9, 23

OTEVŘENÍ SEPARAČNÍHO DVORU VE VLČNOVĚ
V zimním období - 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.
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Obecní úřad vyhlašuje pro všechny nadšence fotografování

Sakrální stavby na Starojicku
Pravidla a podmínky soutěže:
1.) Soutěž bude mít 4. fáze - zimní, jarní, letní, podzimní, kdy můžete pořizovat
fota za dané roční období, začínáme zimou.
2.) Každé čtvrtletí do termínu příští uzávěrky dalšího čísla zpravodaje, nyní to bude
do čísla zpravodaje 1/2021 na období březen-červen 2021, tzn. do 14.2.2021,
zasílejte na email: podatelna@stary-jicin.cz zimní fota v elektronické podobě o
velikosti min. 1 MB s uvedením popisu a specifikací místa pořízené fotografie, se
jménem, příjmením, adresou a kontaktem.
3.) Z fotografie musí být patrné, že byla pořízena ve Starém Jičíně nebo jeho místních
částech.
4.) „Odborná“ porota z řad obecního úřadu vybere 3 vítězné fotografie, které budou
zveřejněny v dalším čísle zpravodaje a vítězové obdrží finanční odměnu ve výši
1.místo – 1.500,- Kč, 2.místo – 1.000,- Kč, 3.místo – 500,- Kč.
5.) Po ukončení fotosoutěže, tzn. 11-12/2021, uspořádáme v prostorách obecního
úřadu výstavu všech vítězných a dalších povedených fotografií.
6.) Soutěž není určena pro zaměstnance a blízké příbuzné zaměstnanců OÚ.
Zasláním soutěžní fotografie účastník prohlašuje, že:
- souhlasí s těmito pravidly
- vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v průvodním
e-mailu. Údaje budou zpracovány za účelem administrace fotosoutěže.
- poskytuje právo fotografie využít zákonem dovolenými způsoby, nejen v rámci
fotosoutěže a její propagace, ale i pro účely propagace organizátora

Sakrální stavba (z latinského Sacer – „svatý“) (svatostánek) je stavba sloužící
pro náboženské nebo rituální úkony.
Existuje
mnoho
různých
druhů
náboženských staveb; např. v křesťanství sakrální stavba slouží k uctívání a
chvále Boha – může se jednat o katedrálu, kostel, kapli, boží muka i kříž u cesty.
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RADOST A ZKLAMÁNÍ V KRÁTKÉ DOBĚ
Letos v září jsme v Dubu prožívali
nevšední událost. Podařilo se nám zajistit a
uskutečnit obnovu kříže na kopci nad naší
obci, tzv. loučícího kříže, který ještě
v nedávné minulosti sloužil jako místo
posledního zastavení, rozloučení se při
pohřbech místních občanů.
Od konce sedmdesátých let minulého
století kříž chátral, byl poškozen,
v posledních letech byl provizorně nahrazen
železným křížem.
Až v letošním, nelehkém roce se podařilo
celý kříž zrestaurovat, nahradit chybějící
části a uvést tak do přibližně původní podoby
z roku 1869.
Tímto děkujeme panu starostovi a obecní
radě za financování, velké díky patří místním
občanům za přípravné práce, za poskytnutí
techniky a všem, kteří pomohli při úpravách terénu kolem.
Celé dílo se podařilo a začátkem září letošního roku jsme uspořádali slavnostní
posvěcení kříže, spojené se mší svatou v kapličce a malým přátelským posezením
v parku. Celou slavnost nám odsloužil pan děkan z Hranic s pomocí pana faráře
z Hustopečí, pana varhaníka a pana zpěváka, všem patří poděkování.
...Prožíváme však nejen radosti…
Asi týden na to, při podzimní procházce na kopec nad
Dubem, kolem sv. Bernarda, patrona naší obce,
zjistili procházející nepořádek, poházené odpadky
kolem a co víc, poškození sošky svatého, v trávě našli
ulomenou hlavu. A jako by to nestačilo, asi zase za
týden zjistili procházející, že jsou odhrabány a
ukradeny oblázkové kamínky, které byly kolem
sloupu se sv. Bernardem. Je nám z toho smutno, co
na takové jednání říci…
Na toto místo směřují kroky při vycházkách nejen
místních, ale i lidí z okolí, je tu krásná vyhlídka na
všechny strany, neničme si taková místa…
Jana Pavlicová
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KŘÍŽ U CESTY
Člověk musí hledat zábavu jinde, než byl zvyklý. Ovšem o zajímavosti je pořád
postaráno. Třeba takový kříž u cesty.
Nenápadný, štíhlý, nevtíravý, elegantní. Kolem některých projedeme bez
povšimnutí, u některých rádi posedíme, podíváme se na krajinu, dáváme si u něj
dostaveníčka, jsou cílem našich vycházek. Dělají krajinu kolem nás domovem. Mnohé
jsou opraveny, u všech bez výjimky najdete tu květiny, tu svíčky.
Kdo je stavěl a proč?
Kříže, kapličky, boží muka se stavěly na Boží ochranu, jako vzdání díků nebo jako
upomínka události, ať radostné nebo smutné. Mimochodem, všimli jste si, kolik křížů
v našem okolí bylo postaveno v druhé polovině 19. století?
Mne zajímal jeden z těch nenápadných exemplářů, kolem kterého většina z nás jen
prosviští autem, ti sportovnější na kole – kříž u hlavní cesty mezi Starojickou Lhotou a
Starým Jičínem (kolečko na mapce).
Hůrka

Dub – Starý Jičín

Palačov

Jako dítě jsem si myslela, že byl postaven jako pomníček tragicky zamřelému chlapci
ze Lhoty, kterého tam v roce 1972 srazilo auto. Jeho fotka a datum nehody jsou na kříži
také. Tenkrát, v osmdesátých letech 20. století, jsem ještě netušila, že stavba kříže v těch
dobách byla nemyslitelná.
Takže kdo ho postavil a kdy?
Odpověď najdete rychle, je vytesána přímo na kříži, i když není hned na očích:
Ku cti a chvále boží postavili manželé František-Františka Segeťovi, Letopočet 1886.
Ale kdo byli František a Františka Segeťovi? Na prozkoumání matrik a archivů jsem
neměla čas (a ani potřebné znalosti), ovšem pročítáním rodinných kronik a povídáním
se sousedy se dá leccos zjistit – následující řádky berte spíše jako příběh, ne dokonale
podložené historické bádání.
Kříž stojí na bývalých pozemcích Františka Segeti, dle pamětníků na křižovatce
císařské cesty (to je cesta z Dubu na Starý Jičín, protínající Lhotu) a polní cesty, která
vedla k jeho pozemkům. Polní cesta je dávno rozoraná, teď známe jen bývalou
císařskou. František Segeťa se narodil v roce 1846, pocházel ze Starojické Lhoty, z čísla
popisného 3, z jednoho z velkých statků. Na podzim roku 1869, to mu bylo 23 let, se
oženil s Františkou Horákovou. Františce bylo v době svatby 27 let a byla už vdova se
dvěma dětmi. V roce 1869 si asi dost prožila. V únoru roku 1869 umírá její třetí,
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nejmladší syn, asi dva měsíce od narození, na konci března umírá její první manžel,
Josef Horák, taky mu bylo 27 let (o tomhle by se dala napsat samostatná kapitola). A v
listopadu se vdávala znovu, za Františka Segeťu. Horákovi byli vlastně sousedé Segeťů
na č. p. 1. Františka s sebou přinesla do manželství Horákův grunt, na kterém František
Segeťa hospodařil až do roku 1887, do plnoletosti Antonína Horáka, syna Františky a
zesnulého Josefa. František a Františka tedy měli téměř dvacet let na starosti dva velké
grunty. Asi se museli dost otáčet, přestože měli k ruce několik čeledínů a děveček.
Františce a Františkovi se podle všeho narodily dvě děti: Ludmila, v roce 1871, která
zemřela v roce 1872 a Gabriel, který zemřel ve věku jednoho měsíce v roce 1873.
František byl v letech 1891 až 1901 zvolen lhotským starostou. Za jeho starostování byl
postaven a vysvěcen lhotský kostel, založeno i zlikvidováno mlékařské družstvo.
V roce 1905 grunt i dům prodal a odstěhoval se dle vyprávění do Vražného. Jaký byl
jeho a Františčin osud poté, co opustili Lhotu, nevím. Vypráví se, že František grunt
prodal poté, co jeho dcera tragicky zemřela pádem do žentouru, ale nikde jsem nenašla
zmínku, že by některé z jeho dětí zemřelo na začátku 20. století, nebo že by vůbec
zemřelo tragicky.
Dle všeho byl František tvrdě pracující člověk, činný nejen na svém, ale také na
obecním. Ale proč kříž postavil?
Žádný z letopočtů v jeho a Františčině životě nedává nápovědu, že by kříž postavili
jako upomínku. Proč tedy vynaložili své peníze a úsilí na stavbu kříže? Proč si radši
nepořídili další kus dobytka, nebo novou bryčku, boty, oblečení? Zbývá jen teorie, že
kříž opravdu nechali postavit jako výraz pokory a díků. K Bohu, k zemi, ze které vzešli,
o kterou se starali a která jim dávala obživu. Něco, co bychom se od nich měli učit.

S použitím vyprávění a materiálů od Klosů, Sylvy Dorazilové a pana Horníka
ze Starojické Lhoty sepsala Radka Kolenovská, členka kulturní komise.

Starojický zpravodaj č. 04/2020

17

Tříkrálová koleda v době
coronavirové – bude??
Vážení občané,
v tomto vydání zpravodaje bych Vás za normálních okolností opět prosila
o tradiční pomoc s realizací dalšího ročníku největší sbírky v naší zemi, která
podporuje stovky drobných i větších projektů a pomáhá tisícům konkrétních lidí.
Tedy svolávala bych, přes laskavé místní koordinátorky paní Andreu Hasalovou
a Helu Sládečkovou, koledníky.
Tento rok je ale celý jiný, pandemická opatření nás přinutila promýšlet a
zařizovat věci nově. Pro celou naši společnost platí, že vše, co léta fungovalo, je
nyní třeba přestavět anebo rovnou vybudovat znovu. Nejinak to má i Tříkrálová
sbírka, která si uplynulých 20 let zakládala na osobním předání požehnání a
návštěvě. Ale občas i Králové Musí Bojovat! Proto Charita ČR ve spolupráci
s oblastními charitami dělá vše pro to, aby se k lidem Tříkráloví koledníci
s požehnáním a novoročním přáním dostali. Takže, milí sympatizanti - Tři králové
přijdou! Buď osobně (minimálně je bude možné potkat na předem ohlášených
místech) nebo online. Bude to jistě náročný ročník. Připravujeme několik variant,
které budou použity dle aktuální situace. Novinkou bude „virtuální pokladnička“,
díky které budou moci konkrétní Charitě přispět i ti, kteří jinak Tři Krále letos
nepotkají.
Všechny informace najdete na webu charity (charitanj.cz) nebo na
celostátním webu trikralovasbirka.cz, ale také na nástěnkách v kostelích nebo na
stránkách obce. Pokud máte chuť s letošní netradičně pojatou sbírkou pomoci,
prosím pište na tks@charitanj.cz nebo volejte paní Andreu na telefon 725 767
455. Velký dík Vám všem, jsme sami zvědaví, jak to letos proběhne.
Markéta Brožová, hlavní koordinátorka TKS

V roce 2020 se na Starojicku vybralo
neuvěřitelných 170.272,- Kč,
což je dosavadní rekord!
DĚKUJEME!
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Milí návštěvníci a přátelé hradu Starý Jičín.
Moc jsme se těšili na to, že letos ještě na hradě otevřeme a uvítáme letošní
poslední návštěvníky. Jenže se dovídáme další pro nás nepochopitelnou novinu,
že vláda ČR přesto, že přislíbila „rozvolnění“, se i přes klesající počet nakažených
koronavirem rozhodla požádat poslaneckou sněmovnu o prodloužení Nouzového
stavu a to téměř do konce roku. Což bude s největší pravděpodobností znamenat,
že památky budou muset zůstat uzavřené. Jak vidíte, není v této nejisté době
opravdu možno nic plánovat. A proto vás všechny, alespoň tímto příspěvkem
z hradu tyčícím se nad krásnou obcí Starý Jičín, zdravíme.
Každým rokem se moc těšíme na každého návštěvníka a letos,
v této pro nás velmi těžké době, o to více děkujeme všem, kdo hrad
navštívili.
Jak se říká „když Pán Bůh dá“ budeme se znovu těšit v příštím roce.
Osádka hradu Starý Jičín

Turistický zájezd do Tiských stěn, Labských
Pískovců a Česko-saského Švýcarska
I přes letošní krizovou situaci, která moc nepřeje turistickému životu, se
nám podařilo uskutečnit náš oblíbený turistický zájezd. Tentokrát jsme strávili
úžasných pět dnů v oblasti Labských Pískovců, Tiských stěn a Českosaského
Švýcarska, kdy se nám podařilo dokonce vyjet i za hranice do Německa, kde jsme
strávili kouzelné dva dny. Přes počáteční nejistotu, zda vůbec bude povoleno
cestování, se vše nakonec perfektně podařilo a můžeme říci, že tento zájezd se
bude řadit v naší historii k těm nejpovedenějším. Vyšlo nám úplně všechno a snad
to předčilo i naše očekávání. Ke zdárnému průběhu zájezdu přispělo nejen
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nádherné počasí, kdy nám po celých pět dnů
neustále svítilo sluníčko, ale hlavně přírodní
krásy, kterých je v této oblasti nepočítaně.
První den i přes velmi časný odjezd a dlouhý
autobusový přesun se nám podařilo absolvovat
první túru v Tiských skalách, kde jsme si prošli
Malý i Velký okruh a ještě jsme stačili
vyběhnout na rozhlednu na Děčínském
Sněžníku. Druhý a třetí den jsme strávili již v
Sasku, kde jsme se kochali v tamních skalách.
Jako první jsme absolvovali trasu s využitím
přívozu přes řeku Labe z Kurort Rathenu přes
dominantu Saského Švýcarska skalní most
Bastei a dále hlubokým údolím Švédských děr
až do městečka Hohnstein s tamním krásným hradem. Večer jsme ještě stačili
poznávat krásy města Děčín, kde jsme byli ubytovaní. Druhá německá trasa vedla
od česko-saských hranic z vesničky Schmilka stoupáním po Svatých schodech do
skalní oblasti Schrammstein, která patří k nejmalebnějším. Odtud jsme po trase
vyhlídkové tramvaje, která je místní raritou, došli až do lázeňského města Bad
Schandau. Předposlední den jsme strávili již na české straně, kdy jsme se z Mezní
louky vydali do Divoké soutěsky, kde jsme si užili plavbu na lodičkách. Odtud
jsme potom přes Malou Pravčickou bránu a loupežnický skalní hrad Šaunštejn
dorazili k tajemnému Dolskému mlýnu, který je známým filmovým místem a
trasu zakončili v Jetřichovicích.
Poslední den nás opět čekal
dlouhý autobusový přejezd, ale
ještě předtím jsme navštívili
skanzen lidové architektury v
Zubrnici. Tady jsme absolvovali
opravdu netradiční prohlídku, kdy
jsme si mohli celou expozici a
vystavené předměty doslova
osahat na vlastní kůži. Tento
skanzen je unikátní tím, že je
součástí stále obydlené vesnice,
která je vyhlášená památkovou rezervací a je tedy opravdu živý.
Podle ohlasu účastníků se zájezd opět vydařil a už se těšíme na ten příští. Snad
nám to společenská situace dovolí a příští rok bude opět turisticky plnohodnotný.
Za Turisty Starojická Lhota Olga Pavlíková
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FARNOST SV. VÁCLAVA
Rozloučení s otcem Petrem...
23. října se po 15. hodině rozezněly zvony nejen
na Kostele sv. Václava ve Starém Jičíně, ale i v okolních kaplích a
kapličkách, aby všichni lidé věděli, že nám odešel člověk, který se stal
součástí životů mnoha lidí v blízkém i širokém okolí. K Bohu odešel náš
drahý otec Petr Dokládal.
V naší farnosti působil již 23 let a za tu dobu nejenom nám farníkům
opravdu přirostl k srdci.
Je nám proto velmi líto, že v této náročné době jsme neměli možnost
se s našim otcem Petrem rozloučit tak, jak bychom si přáli a jak by si jistě
zasloužil. Jsme velmi vděčni, že 29. 10. mohlo proběhnout alespoň skromné,
ale velmi srdečné rozloučení na Starém Jičíně, po kterém bylo tělo otce Petra
převezeno do rodinné hrobky v Koclířově u Svitav. Věříme, že se po
rozvolnění omezení budeme moci setkat společně s otcem biskupem,
kněžími a širší veřejností a za život otce Petra poděkovat.
Jsme Bohu vděčni za život otce Petra. Za obrovský kus cesty, který s
námi ušel. Za úžasné svědectví, které nám svým životem dal. Z otce,
horlivého kazatele, se během let a zvláště během nemoci před pěti lety, stal
pokorný, obětavý a velmi hluboký člověk, který kudy šel, tudy se modlil.
Byl vděčný za pomoc a za spolupráci ve farnosti. Měl rád své ministranty,
jejichž počet se stále rozrůstal až ke dvacetitřem :), měl rád děti, které s
úsměvem sledoval, jak se pohybují po kostele, byl vděčný za dětské mše
svaté, kde jej nabíjel pohled na mládež a s chutí si i zazpíval. Obětavě se
věnoval nemocným a starším lidem, se kterými každou středu vytvářel
modlitební společenství. Byl součástí našich rodin, milým hostem
nejrůznějších oslav, kde jsme společně trávili čas v přátelství a humoru. Ani
se zde nedá vše vypsat…
Otec Petr byl skutečně našim milovaným otcem, máme jej rádi, jsme
za jeho život Bohu vděční a věříme, že se za nás přimlouvá, abychom se s
ním mohli jednou radovat v nebi. Rádi bychom ze srdce poděkovali všem,
kteří se o otce Petra starali a také vám všem, kteří jste otce Petra provázeli
svými modlitbami.
Jak říkával otec Petr: DEO GRATIAS!
Farníci ze Starého Jičína
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Od 24.10.2020 je administrátorem excurrendo (dojíždějící duchovní správce, než
bude biskupem stanoven nový) farnosti Starý Jičín P. Mgr. Paweł Dobija.
V případě domluvy křtu, svátosti manželství, pohřbu či zaopatření jej kontaktujte
na tel. č. 739 244 464 (farní úřad Mořkov).
Bližší informace o dění ve farnosti naleznete na webových stránkách farnosti:
www.farnostsj.cz

Děkujeme Vám, otče Petře, za duchovní vedení nás, orlů, mezi které jste se vždy
hrdě hlásil a které jste vždy podporoval duchovně, morálně, i lidsky.
Vaše promluvy byly pro nás povzbuzením, Vaše pokora ponaučením,
Vaše zbožnost příkladem a Váš humor nábojem.
Drahý otče, bratře orle, zůstáváte navždy v našich srdcích.
Na shledanou.
Vaši orlové.

SPORT A SPOLEČENSKÝ ŽIVTO V HEŘMANICÍCH
Pokračující epidemie nám stále komplikuje život. Přesto se Osadnímu
výboru a Spolku Heřman podařilo uspořádat několik akcí.
- 17. 8. Putování přírodou - do Milotic nad Bečvou. Účastníky přivítala
paní starostka Bezděková. Provedla nás obcí a pochlubila se úspěchy
v budování obce a mnohými aktivitami. Nakonec nás ve sportovním areálu
překvapil déšť, který jsme přečkali ve sportovním klubu. Účastníků nebylo
mnoho, ale akce to byla zajímavá.
27. 8. - 22. 10. probíhala jednou týdně lekce zumby s průměrnou účastí
20 žen a dětí. Nařízení vlády však pořádání dalších lekcí znemožnilo.
27. 8. se uskutečnil převoz obrazu z kaple k restaurování. Jak již bylo
v minulém čísle uvedeno, přispěla na jeho restaurování obec 20 tis. Kč a
občané včetně spolu HEŘMAN darovali více než 53 tis. Kč. V současné
době již restaurování probíhá.
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- 5. 9. Dětský den pod vedením zkušené moderátorky se soutěžemi,
hledáním pokladu, malováním na obličej, zvířátek z balónků a zumby pro
všechny se vydařil. Účastnilo se jej přes 60 občanů a dětí, jak místních, tak
i z okolních obcí a Nového Jičína. Samozřejmě že nechyběl ani skákací hrad.
Odměnou pořadatelům byly spokojené úsměvy dětí.

- 3. 10. Drakiáda s modeláři, kteří se sice dostavili, ale kvůli velmi silnému
nárazovému větru mohli létat pouze s řiditelnými draky a dronem. V soutěži
„kdo výše“ zvítězila opět Marie Kočnarová. Účast nejen místních, ale i
přespolních byla opakovaně velmi vysoká. Přes 70 účastníků čekalo bohaté
občerstvení.
Ve zbývající části roku už nám „korona virus“ uspořádat
neuskutečněné akce nedovolí. Hodláme zatím v negarantovaných termínech
pořádat v příštím období tyto akce:
29. 11. Adventní rozsvěcování vánočních stromů a 25. 12. Vánoční troubení
u kaple.
Vzhledem k pandemii je otázkou, co bude dál.
Ant. Dorazil – předseda OsV
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Školství v obci
ZŠ STARÝ JIČÍN
„Všestrannost je cesta k vítězství“
(aneb co jsme dokázali stihnout ve školním sportu)
I když je naše škola z epidemiologických důvodů uzavřena, přesto jsme
se aktivně podíleli během měsíce září na dvou sportovních akcích. I přes
složitější situaci se odehrálo v areálu VUT v Brně ve dnech 2. - 4. 9.
2020 republikové finále v olympijském víceboji, do kterého postoupilo
také pět našich nejvšestrannějších sportovců. Za krásného počasí a za účasti
mnoha bývalých olympioniků v čele se Šárkou Kašpárkovou
či Štěpánkou Hilgertovou se během 2 dní odehrál závod, ve kterém museli
všichni závodníci zvládnout 10 disciplín zaměřených na rychlost, sílu či
vytrvalost. „Naši" se už poněkolikáté v širokém startovním poli neztratili a
předvedli výborné výkony, ale i velkého sportovního ducha. V chlapecké
kategorii jsme měli dvojí
zastoupení. Lukáš Hasal se
mezi chlapci ročníku 2007
umístil na pěkném 22. místě.
Z jeho výkonů je třeba
vyzdvihnout přeskok přes
švihadlo. V této disciplíně
byl nejlepší, když dokázal
zvládnout
celkem
353
přeskoků za 2 minuty.
Martin Dubec mezi dvanáctiletými chlapci obsadil ještě lepší 17. místo.
Jeho silnou disciplínou byly shyby. Těch mu bylo za dvě minuty napočítáno
celkem 64. Velkou radost nám udělala všechna tři děvčata. Ve svých
kategoriích obsadila krásná umístění. Štěpánka Dubcová (ročník 2006)
skončila na výborném a velmi cenném 7. místě v konkurenci 80 závodnic
z celé České republiky. Navíc dokázala ve skoku dalekém zlepšit školní
rekord výkonem 489 centimetrů. Štěpánce k rekordu moc gratulujeme a
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držíme palce v její sportovní kariéře. Ještě o stupínek lépe dopadla ve své
věkové kategorii Lucie Křížková (ročník 2009), která se umístila na
krásném 6. místě. Lucka patřila mezi nejlepší v přeskocích přes švihadlo,
kterých dokázala zvládnout celkem 308. O nejlepší umístění našich
závodníků se pak postarala Agáta Horutová (ročník 2008), která dlouho
bojovala o medaili a nakonec po dramatickém souboji obsadila 4. místo,
když ji bronzová medaile utekla v přepočtu na body asi o pouhé 4 shyby. I
tak je její bramborová medaile velkým úspěchem. Agáta patřila mezi
nejlepší v klicích, kdy jich dokázala zvládnout během 2 minut celkem
139. Lucce, Agátě, Štěpánce, Lukášovi a Martinovi moc děkujeme za
skvělou reprezentaci naší školy. Protože se nezalekli svých soupeřů,
nevzdali ani jedinou disciplínu a ve většině případů zlepšili své maximální
výkony i za cenu velké bolesti. A za to si jistě zaslouží naše velké uznání.
Také se nám podařilo ještě ve
škole zorganizovat pro naše
mladé sportovce tradiční
podzimní soutěž v atletickém
čtyřboji. Po téměř půl roce
jsme se na závody všichni
těšili a tomu odpovídalo také
nadšení a pěkné výkony
mnoha
závodníků.
Z
jednotlivých výkonů můžeme
vyzdvihnout u mladších žákyň
skok daleký Anny Dubcové,
která zvítězila výkonem 360 cm či hod kriketovým míčkem Emy Poláškové
(40,50 m). U mladších žáků zaběhl velmi rychle Jakub Ševčík 60 metrů za
8,63 s a dokázal hodit míčkem 45 metrů. Martin Dubec zaběhl 800 metrů za
2:39 min. U starších žákyň byl zajímavý souboj Štěpánky Dubcové a Marie
Dlabajové v běhu na 600 metrů, které doběhly ve stejném čase 2:04 min.
Štěpánka zvítězila i ve skoku dalekém výkonem 435 cm a v hodu míčkem
(44 metrů). Marie Dlabajová a Tereza Kemlová se předvedly velmi rychlou
„šedesátkou" (čas 8,86 s). U starších kluků si to „rozdali" Tomáš Petřkovský
a Petr Závada. Tomáš vyhrál v běhu na 60 metrů časem 7,97 s. Petr skočil
do dálky 490 cm. Pěkným výkonem se předvedl i Patrik Zelenka, který hodil
míčkem 54 metrů.
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Konečné výsledky čtyřboje:
Mladší dívky:

Mladší kluci:

1. Ema Polášková

1. Jakub Ševčík

2. Anna Dubcová

2. Martin Dubec

3. Eliška Króliczková

3. Radek Gajdošík

Starší dívky:

Starší kluci:

1. Štěpánka Dubcová

1. Tomáš Petřkovský

2. Marie Dlabajová

2. Petr Závada

3. Anežka Hrdličková

3. Štěpán Cigánek

Všem našim sportovcům děkujeme za krásné výkony a můžeme jen doufat
a přát si, že sportovat děti nezapomenou. A snad se v dohledné době opět
v tělocvičně nebo na školním hřišti všichni společně setkáme.
Mgr. Kateřina Horutová
„Milí rodiče,
děkuji Vám mnohokrát za spolupráci při online výuce Vašich dětí. Přestože
jsme s žáky v každodenním kontaktu, bez Vaší pomoci by se zejména mladší
děti neobešly. Paní učitelky v nižších ročnících mají děti rozdělené do
menších skupin, aby se všem mohly plně věnovat. Starší děti pracují
prostřednictvím Microsoft Teams. Pevně doufám, že se žáci brzy vrátí do
školních lavic a budeme moci pokračovat nejen ve výuce, ale i v doučování,
v přípravě na přijímací zkoušky a ve všech aktivitách, které máme pro žáky
připravené. Svým kolegům vyjadřuji hluboký obdiv za jejich práci, protože
se snaží co nejméně zatěžovat rodiče a věnují online výuce velké úsilí.
Přeji Vám všem pevné nervy a hlavně zdraví.“
Mgr. Roman Horut
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POZDRAV Z MATEŘSKÉ ŠKOLY STARÝ JIČÍN
Nový školní rok jsme zahájili v úterý 1. září 2020, kdy jsme přivítali 20
nových dětí, z celkového počtu 57 zapsaných. Do kolektivu mateřské školy
jsme přivítali 2 nové kolegyně, p. uč. Zuzanu Jurákovou a p. uč. Elišku
Markovou. Nově jsme rozdělili třídy podle barev. Žlutou třídu celým
školním rokem provází sluníčko, které pomáhá těm nejmenším dětem (2,5 –
3 let) s adaptací na nové prostředí. Radosti v zelené třídě s mladšími
dětmi (3,5 – 5 let) prožívají maňásci pejsek a kočička, díky nim se budou
děti učit být kamarádi a vzájemně si pomáhat. Modrá třída nejstarších dětí
(5 – 7 let) objevuje svět společně s mravenečky.
Ještě před zpřísněním koronavirových opatření nám stihli zpříjemnit jedno
zářijové dopoledne klauni svým vystoupením s kouzelnickými triky a
žonglováním. Nenechali jsme se ochudit o již tradiční drakiádu s rodiči,
která se velmi vydařila díky počtu zúčastněných i příznivému počasí. Draci
nejrůznějších tvarů, barev, malí i
velcí byli k vidění na louce u
Motorestu. V měsíci říjnu jsme se
věnovali vitamínům ze zahrádky.
Děti poznávaly ovoce a zeleninu
všemi
smysly.
Během
jablíčkového
dne
si
děti
vyzkoušely usušit vlastnoručně
nakrájená jablíčka, připravit
domácí mošt plný vitamínů a
upéct jablečný štrůdl. Ale ten se
nepřipravil sám. Děti jablíčka nastrouhaly, těsto pěkně vyválely, naplnily,
zabalily a potřely rozšlehaným vajíčkem. Upečený závin byl voňavý, sladký
a dobře jsme si na něm pochutnali. Koncem října se konala velká podzimní
vycházka k Oční studánce. Po cestě děti plnily úkoly z podzimního
pergamentu. Básničkou jsme zamkli les i studánku k zimnímu spánku. Ve
spolupráci s rodiči jsme vyzdobili naší školní zahradu Podzimníčky
vytvořené z podzimních plodů a dostupných přírodnin. Poděkování patří
rodičům, kteří věnovali čas dětem a společně s nimi vytvořili zajímavé
výrobky. Uskutečnilo se pro zájemce fotografování s vánoční tématikou. V
listopadu se i nadále budeme věnovat podzimu a to při tématech Procházka
podzimním lesem a Kamarádi z lesa. Věříme, že i přes tuto nepříznivou
dobu na děti ve školce čeká spoustu krásných zážitků. Za Mateřskou školu
Starý Jičín všem přejeme klidné a pohodové listopadové dny.
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PROVOZ MŠ O VÁNOCÍCH
V době od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude MŠ Starý Jičín a její odloučená
pracoviště uzavřena. Zahájení provozu se uskuteční v pondělí 4. 1. 2021.
Krásné a pokojné ve zdraví prožité vánoční svátky a vše dobré do
nového roku 2021 přeje kolektiv všech pracovišť MŠ.

PODZIMNÍ POZDRAV Z MŠ VE STAROJIKCÉ LHOTĚ
Prázdniny jsou již dávno za námi a školní rok je v plném proudu.
Mateřské školy navzdory koronavirové krizi fungují téměř bez omezení.
Jedeme tedy „na plné obrátky“, přestože se i nás dotkla některá opatření.
Jsou omezeny akce pro děti a rodiče, divadla, kina. Oblíbené sportovní
aktivity jako bruslení a plavání jsou v současné době zrušeny. To však
neznamená, že zahálíme! Každý den je proto v naší mateřské škole naplněn
smysluplnými aktivitami a snahou prožít společně s dětmi hezký den.

Navštívil nás Martin na bílém koni.

Foto s listem.

Mgr. Jarmila Horutová

POZDRAV Z MŠ PETŘKOVICE
V mateřské škole v Petřkovicích se můžeme letos pochlubit novým pracovním
koutkem s vodním prvkem, který využíváme k pokusům, přírodovědným
aktivitám, výtvarným činnostem i vaření.
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Také jsme se letos dočkali rekonstrukce
dětské umývárny a toalet, s jejichž
dispozičním řešením a návrhem nám
pomohla paní učitelka za Starojické Lhoty
Jana Bartoňová.
V budoucnu plánujeme dokončení herních
prvků v altánku na školní zahradě ve
spolupráci s uměleckým kovářem panem
Michalem Ptáčkem.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům i zaměstnancům za jejich
vstřícnost a zodpovědnost v této koronavirové době.
Přejeme pevné zdraví, zaměstnanci MŠ Petřkovice.

Pozn. Akce se bude konat pouze za příznivých epidemiologických podmínek
a dle aktuálních vládních nařízení.
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Prodej vánočních stromků přímo z plantáže ve Vlčnově.
Přijďte si vybrat už nyní a vyzvedněte těsně před Vánoci.
Kontakt: Černochovi, Vlčnov 159, Starý Jičín, Telefon: 604 253 408
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie moravskoslezského kraje
Kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence

„Nebuďte neviditelní…“
Aktuální roční období sebou nyní přináší i pozdní rozednívání či brzké
stmívání, dále tak související povětrnostní vlivy – mlhu, hustý déšť či
sněžení. Moravskoslezští preventisté spolu s dopravními policisty a
krajským koordinátorem BESIPu započali opětovně apelovat na
nejzranitelnější účastníky silničního provozu – chodce i cyklisty – aby
nepodceňovali tuto skutečnost a dbali na svou viditelnost.
Preventivní akce s názvem „Nebuďte neviditelní“ byla 5. října 2020
zahájena například v Ostravě (Hrabůvce) či na Bruntálsku. Preventisté spolu
s kolegy z dopravní služby však do terénu vyráží celý týden a zejména
chodcům připomínají základní zásady bezpečného pohybu na silnicích
v době snížené viditelnosti. Následný den (6. října 2020) preventisté
s dopravními policisty zamířili za zranitelnými účastníky silničního provozu
opět na Ostravsko, ale i na Krnovsko, Třinecko či do Kopřivnice.
S preventisty se však chodci setkali či setkají též na Karvinsku či Opavsku.
Díky užití retroreflexního
prvku může řidič zaregistrovat
chodce až na vzdálenost 200
metrů. Je-li však chodec
oblečen do tmavého ošacení,
řidič jej spatří na vzdálenost až
desetkrát menší (cca 20 metrů).
Reflexní prvky je vhodné
umístit na pohyblivé části těla,
nejlépe na kotník či zápěstí
(případně obě místa), vždy na
stranu směrem do vozovky tak,
aby prvky byly viditelné a díky nim se stal viditelným i chodec.
Dětem je vhodné opatřit oblečení s reflexními doplňky, reflexní
materiál by měl být i součástí školních brašen či batohů. Zejména mladší
školáci mohou být méně soustředění, někteří ještě neumí předvídat a
odhadovat vzdálenost. Je zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní a řidič měl
vůbec možnost včas zareagovat. Dopravní výuce nejmenších školáků se
preventisté věnují permanentně prostřednictvím přednášek a besed, za
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všechny lze připomenout projekty například Zebra se za Tebe nerozhlédne,
Policejní pohádky či Markétina dopravní výchova.
Někteří starší školáci zas při pohybu v silničním provozu užívají
sluchátka a poslouchají hudbu. Tato skutečnost pak může komplikovat
orientaci v kritické dopravní situaci, opět je vhodné, aby „nebyli neviditelní“
a řidič měl šanci reagovat. Ohroženou skupinou jsou však také senioři. Jejich
pohyblivost může být limitována, stejně jako zrak či sluch. Orientace seniora
v silničním provozu tak může být svízelnější.
Nejen zmíněné nejohroženější skupiny při preventivní akci „Nebuďte
neviditelní“ policisté při preventivní akci oslovili a věnovali jim reflexní
pásky. Některým chodcům vysvětlili vhodné umístění reflexního předmětu,
neboť jej lidé umístili nesprávně a v tmavém oblečení byli skutečně obtížně
viditelní.
Sníženou viditelnost definuje zákon jako situaci, kdy účastníci provozu
na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla,
osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od
soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. Zákon
také ukládá povinnost chodcům, pohybují-li se mimo obec za snížené
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu
umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích.
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař
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Tereza Holubová, Mariana Vahalová, Gabriela Dudová, Karolína Juřicová, Richard
Štěpán, Antonín Weiner, Adéla Černochová, Ondřej Vojtka, Ondřej Grepl

Anežka Janovská, Alena Michalíková, David Smrčko, Daniel Janýška, Vít
Zahradník, Sofie Kudličková, Adrian Tománek, Vojtěch Škrla, Šimon Vrubl
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FOTOSOUTEŽ 2020 – výsledky 4. kola
Přinášíme vám výsledky 4. 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. V průběhu prosince bude v prostorách obecního úřadu
nainstalovaná výstava všech vítězných a dalších zdařilých fotografií.
Zuzana Segeťová Rosová

Adéla Prašivková, Vlčnov, Pohled na Starojický hrad ze Svince.

Julie Pavlíková, Janovice, Starojický
kopec z hřebenu Petřkovské hůrky.
Marcela Fabíková, Starojická
Lhota, Kostel a MŠ ve St. Lhotě.

