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Zima jako z Ladových obrázků hřeje…u srdce, na duši, ve vzpomínkách…
Už pár let to vypadalo, že naše děti nezažijí zimy jako my, ale příroda je mocná
čarodějka. Své o tom ví i děti z MŠ Starý Jičín, které sáňkovaly, bobovaly,
koulovaly se, zkrátka řádily a užívaly si sněhové nadílky plnými doušky.
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„Poděkování“ neznámému vandalovi.
Tento nehezký pohled se naskytl jednomu
Lhocanovi při předvánoční procházce Jantarovou
stezkou. Kdo a z jakých důvodů měl potřebu rozbít
informativní ceduli na pamětním kameni, se už asi
nedozvíme. Věřili jsme, že se záškodník, pod tíhou
černého svědomí, přihlásí a domluví na náhradě
škody. To by byl totiž opravdu frajer!
To se bohužel nestalo a i když se tento skutek udál
před Vánoci, žádný happy end se nekonal.

Prosím vás, lidi, neničme si
TO hezké kolem nás!

Drtivá většina žáků se v současnosti
vzdělává distančně, a tak vedení školy
využilo tohoto volného prostoru
k modernizaci odborných učeben.
Díky projektům z programu IROP
se žáci mohou těšit např. na novou
dřevodílnu, posluchárnu aj…
Více na straně 25.
učebna biologie
učebna fyziky a chemie

nově vznikající
laboratoř
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Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva
Obce Starý Jičín konaného dne 09.12.2020:
12. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
12.1. Určuje ověřovatelé zápisu p. Martin Pecháček a MUDr. Josef Rybář.
12.2. Schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva obce.
12.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 7.10. do 2.12.2020.
12.4. Bere na vědomí zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru.
Finanční záležitosti
12.5. Zastupitelstvo obce schvaluje delegování pravomocí ze zastupitelstva
obce na radu obce provádět změny rozpočtu „rozpočtová opatření“ v roce
2021 bez omezení s výjimkou:
a) zastupitelstvo obce si ponechá ve své působnosti rozpočtová opatření, u
kterých se zhorší výsledné saldo hospodaření oproti schválenému rozpočtu.
b) zastupitelstvo obce si ponechá ve své působnosti rozpočtová opatření, u
kterých je nutno snižovat rozpočtové výdaje v důsledku nenaplňování
rozpočtových příjmů (typ opatření v §16, odst.3 písm. c) zákona č. 250/2000
Sb.).
12.6. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci
pro ZŠ Starý Jičín, p.o. na akci ,,Moderní výuka inspiruje“ a „Rozvoj
odborného vzdělávání v ZŠ Starý Jičín“. Pro rok 2020 částku 163.100,- Kč,
pro rok 2021 fin. částku 12.782.729,- Kč. Jedná se o předfinancování projektu
v rámci dotace poskytnuté z MMR pro ZŠ Starý Jičín.
12.7. Bere na vědomí rozpočtová opatření na 8.,9. a 10. změnu rozpočtu obce
Starý Jičín na rok 2020.
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Majetkové záměry
12.8. Zastupitelstvo obce po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje prodej nemovité věci:
v k.ú. Starojická Lhota prodej pozemku p.č. 820/23 ostatní plocha - o
výměře 27 m2 zaměřeného GP č. 574-107/2020 Ing. T.Trčkovi za cenu 70.Kč za m2 + náklady řízení (majetkoprávní záměr č. P17/2020).
ZO pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
Organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
12.9. Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
12.10. Zastupitelstvo obce Starý Jičín b e r e n a v ě d o m í
podaný návrh na pořízení změny územního plánu – pana Ladislava Davida,
Gustava Klimenta 439/9, Ostrava-Poruba, 708 00,
nesouhlasí
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. y) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) a také v návaznosti na § 44 písm. d)
stavebního zákona s pořízením Změny č. 2 územního plánu pro Obec Starý
Jičín.
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
12.12. Navržené termíny jednání Zastupitelstva obce Starý Jičín v roce 2021:
24. února, 21. dubna, 23. června, 15. září a 8. prosince.

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
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Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
v roce 2021:
24.02., 21.04., 23.06., 15.09., 08.12.
Společenská místnost hasičské zbrojnice, Vlčnov č.p. 150 od 16 h.
----------------------------------------------------------------------------------------

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

SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Sčítání je tradiční součástí statistiky v každé zemi. Na našem území se koná
už od roku 1869. Probíhá každých 10 let, stejně jako ve většině ostatních zemí.
Díky tomu výsledky umožňují srovnání současného stavu naší země s
minulostí i se zbytkem světa. Význam sčítání je naprosto zásadní i pro naši
budoucnost. Výsledky ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i
směřování aktivit výzkumných či vědeckých pracovišť. V konečném důsledku
ovlivňují život každého z nás. Poskytují obrázek o ekonomické činnosti obyvatel
a ve spojení s údaji o vzdělání, bydlení či složení domácností umožňují analyzovat
například situaci čerstvých absolventů, samoživitelů, lidí, kteří ztratili práci před
důchodem, pracujících seniorů či lidí bez příjmu.
Data jsou podkladem pro analýzy trhu práce či dopravy v konkrétních
lokalitách. Pomáhají při tvorbě nových pracovních míst, nabídky služeb nebo
programů podpory sociálně slabších.
Sčítání začíná 27.3.2021. a do 9.4.2021 má každý možnost sečíst se
jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře.
Ten bude zveřejněn na webové stránce, nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte
online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný
sčítací formulář. První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici
na přelomu let 2021 a 2022.
Více informací naleznete na webové stránce https://scitani.cz/.
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Návrh rozpočtu je zveřejněn na www.stary-jicin.cz v sekci hospodaření obce.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období
BŘEZEN až KVĚTEN 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
souhlas se zveřejněním osobních údajů tito jubilanti:
Roman Přadka, St. Jičín
Josef Hub, Palačov
Alena Horáková, Palačov
Jaroslava Pavlíková, Vlčnov
Leoš Zdražil, Vlčnov
Miroslav Stoklasa, St. Jičín
Ludmila Janyšková, Petřkovice
Jana Kapustová, St. Jičín
Božena Bartoňová, Vlčnov

Marie Kremlová, St. Jičín
Pavel Krutílek, Janovice
Jarmila Bezděková, Petřkovice
Milada Pavlíková, St. Lhota
Stanislava Hrubá, St. Jičín
František Stodůlka, Vlčnov
Jaroslava Hatlapatková, Vlčnov
Jaroslav Hasal, Vlčnov

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

Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Za Obec Starý Jičín bychom rádi
přivítali občánky, narozené v období
ZÁŘÍ 2020 AŽ ÚNOR 2021.

Vítání proběhne v úterý 13.04.2021 v obřadní síni OÚ Starý Jičín.
Prosíme rodiče, aby své dítě k VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
přihlásili nejpozději do pondělí 22.3.2021.

Vítání občánků se bude konat za zvýšených hygienických podmínek.
Rodiče s dítětem budou přicházet do obřadní síně individuálně, kde obdrží
dárek z rukou pana starosty, budou se moci nechat vyfotografovat a při
odchodu si vyzvednou strom dle předem domluveného výběru.
V podobném duchu jsme uspořádali vítání již na podzim loňského
roku a vše proběhlo v naprostém pořádku. Účastnici i zástupci obce ocenili,
že se akce mohla konat aspoň tímto způsobem.
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění
pozdějších předpisů je potřeba dítě přihlásit.
Přihlášky najdete na webových stránkách obce v sekci „Potřebuji si vyřídit“,
na obecním úřadě v kanceláři č. 217, případně si vyžádejte její zaslání emailem segetovarosova@stary-jicin.cz.
Vítání se týká dětí narozených do obce, nikoli přihlášených k trvalému
pobytu během roku.
Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel
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MÍSTNÍ POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Sazba místního poplatku za vývoz komunálního odpadu
na rok 2021 činí 516,- Kč (osoba/rok).

Poplatek je splatný k 30.06.2021.
Poštovní poukázky se neposílají.
Poplatek za komunální odpad lze uhradit v pokladně Obecního úřadu Starý
Jičín (hotově či platební kartou) nebo bankovním převodem – číslo účtu
1760219309/0800 s uvedením variabilního symbolu a specifického symbolu
1337. Každý poplatník má svůj variabilní symbol.
Pokud svůj variabilní symbol neznáte, zašlete dotaz na emailovou adresu
ulrychova@stary-jicin.cz či telefonicky 556 785 151 (Lenka Ulrychová, účetní).

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Výše místního poplatku ze psů za rok 2021:
➢ držitel v rodinném domě …. 400,- Kč
- za každého dalšího psa téhož majitele …800,- Kč
➢ držitel důchodce …………... 200,- Kč
- za každého dalšího psa téhož majitele ….300,- Kč
➢ držitel v bytovém domě …... 500,- Kč
- za každého dalšího psa téhož majitele ...1.000,- Kč

Poplatek je splatný k 30.04.2021.
Poštovní poukázky nerozesíláme od roku 2014.
Poplatek ze psů lze uhradit v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín (hotově
či platební kartou) nebo bankovním převodem – číslo účtu 1760219309/0800
s uvedením variabilního symbolu a specifického symbolu 1341. Pokud svůj
variabilní symbol neznáte, zašlete dotaz na emailovou adresu ulrychova@staryjicin.cz či telefonicky 556 785 151.
Lenka Ulrychová, účetní
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NAVÝŠENÍ CENY PITNÉ VODY
Od 1.5.2021 bude navýšena cena pitné vody pro odběratele, napojené na
vodovod v majetku Obce Starý Jičín (tj. Palačov, Starojická Lhota,
Petřkovice, Dub a Heřmanice) na 27,50 Kč/m3 + 15% DPH.
Cena je stanovena dle skutečných nákladů, navýšená o položku „náklady na
provoz vodovodu“, ve které je započítána zákonem stanovená tvorba fondu
na obnovu vodovodu.

CENA PITNÉ VODY (vodné):
27,50 Kč/m3 + 15% DPH
Miloslav Vahala, DiS., vedoucí TS obce

OTEVÍRACÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORU VE VLČNOVĚ
Od 1.4.2021 bude sběrný dvůr opět otevřen v úterý
už od 13:00 do 17:00 h a v sobotu od 8:00 do 10:00 h.
Do sběrného dvoru mohou odevzdávat odpad pouze občané s trvalým
pobytem v obci Starý Jičín a jeho přilehlých částech, kteří mají uhrazen
místní poplatek za svoz komunálního odpadu.
V případě elektrozařízení však dvůr slouží jako místo zpětného odběru a
mohou ho využít i občané, kteří ve Starém Jičíně a jeho místních částech
trvale nebydlí.
Do sběrného dvoru budeme přijímat:
• nebezpečný odpad - barvy, ředidla, oleje, lepidla, pesticidy, herbicidy
aj. musí být dodávány v uzavřených nádobách, dále pak znečištěné
obaly a textilie, olejové filtry apod.;
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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.

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

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY A KONTEJNER
NA BIOODPAD VE SBĚRNÉM DVOŘE
Občané, kteří si od obce zdarma nevyzvedli kompostér pro domácí
kompostování biologického odpadu, si ho mohou vyzvednout
(po předchozí domluvě v kanceláři TS nebo telefonicky na čísle
556 785 153) v otevírací době na sběrném dvoře ve Vlčnově.
Ve sběrném dvoře ve Vlčnově, v areálu fotbalového stadionu
ve Starém Jičíně a ve Starojické Lhotě je také umístěn
VELKOKAPACITNÍ KONTEJNER NA BIOODPAD.
Zde lze odkládat veškerý odpad ze zahrad
(tráva, listí, ovoce, větve zkrácené na délku maximálně 1 metr).
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ODPADY ZA ROK 2020
Kolik odpadů jsme
vyprodukovali v roce 2020?
V roce 2020 jsme na Starojicku vyprodukovali
celkem 1189 tun odpadů. Průměrně je to cca 410 kg na každého z nás.
A jaké druhy odpadů produkujeme?
Směsný komunální odpad 357,8 t, Objemný odpad 103 t, Pneumatiky 4,37 t,
Plasty 45,3 t, Nápojový karton 8,26 t, Papír a lepenka 21,6 t, Sklo 57 t, Oděvy
3,46 t, Kovy 13,7 t, Nebezpečný odpad 3,46 t, Biolog. rozložitelný odpad 571 t.
V loňském roce jsme vytřídili celkem 149,32 tun odpadů jako jsou plasty, papír,
sklo, nápojový kartón, oděvy a kovy, které neskončí na skládce, ale jsou dále
využívány. Nejenom, že za tento druh odpadů neplatíme poplatek za uložení na
skládce, ale společnost EKO - KOM a Elektrowin vyplácí za sběr odměnu.
V roce 2020 jsme získali odměnu ve výši 380 104,- Kč.
Další odpad, který nezatěžuje pokladnu obce, je biologicky rozložitelný odpad.
Do kontejneru ve sběrném dvoře, na fotbalovém hřišti na Starém Jičíně a ve
Starojické Lhotě a v neposlední řadě přímo na kompostárně v Blahutovicích a
Palačově bylo uloženo celkem 571 tun odpadů rostlinného původu.
Od roku 2021 vstoupila v platnost velká novela zákona o odpadech. Od letošního
roku tedy budeme více platit za uložení komunálního odpadu na skládkách.
Zvyšuje se cena za uložení odpadu z 500,- Kč/t na 800,- Kč/t. Cílem novely je
výrazné snížit množství komunálního odpadu uloženého na skládkách.
Nejúčinnější cesta povede samozřejmě přes naše peněženky.

Čím více toho vytřídíme, tím méně nás odpady budou stát.
Prosíme občany a spolky, aby jakékoliv
VÁŽNÍ LÍSTKY OD TŘÍDĚNÉHO ODPADU (papír, kov)
ODEVZDÁVALI NA OBECNÍ ÚŘAD.
Každé kilo odevzdaného, dále využitelného odpadu,
znamená příjem do rozpočtu odpadového hospodářství obce.

Miloslav Vahala, DiS., vedoucí TS obce
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VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA SPOLKŮ
Informace k veřejné finanční podpoře spolků v obci na rok 2021.
Vážení zástupci organizací, spolků a sdružení,
žádosti lze podávat na Obec Starý Jičín do 31.3.2021 elektronicky na adresu
podatelna@stary-jicin.cz, dubcova@stary-jicin.cz, osobně nebo poštou na
adresu obce.
Jako přílohu k žádosti požadujeme předložit výroční zprávu za uplynulý
rok a fotodokumentaci z akcí, na které byla poskytnuta VFP. Rada obce
(případně zastupitelstvo) rozhodne o podpoře na nejbližším zasedání
v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2021.
Radka Dubcová

LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
Ordinační doba MUDr. Havlíkové:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

ordinace
prevence
injekce
Vzhledem
7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30 k epidemiologické situaci
ošetřujeme pacienty
9:00 - 10:00 13:00 - 15:00 15:00 - 16:30
pouze po
7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30 předchozím telefonickém
nebo emailovém
13:00 - 15:00
objednání.
7:30 - 8:30
7:00 - 7:30

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

MUDr. Iveta Havlíková
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 ONLINE!
Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci COVID -19 a v
souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu
zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity ČR, že po dobu trvání pátého stupně
PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena nebyla! Jen se přesunula do online
prostředí. Do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz je možné přispívat do
30. dubna 2021. Pro ty, co tuto možnost neměli, byly na několika veřejných
místech (obchod, úřad, kostel aj.) připraveny skutečné pokladničky a díky tomu
se podařilo vybrat krásnou sumu. Všem lidem, kteří se do sbírky jakkoli zapojili,
velice děkujeme!
Markéta Brožová, koordinátor TKS
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OPAKOVANÁ VÝZVA K OŠETŘENÍ
STROMŮ NAPADENÝCH JMELÍM
Severní Morava vede ve výskytu jmelí, které je
považováno za stále většího škůdce stromů.
Odborníci tvrdí, že je stejně nebezpečné jako kůrovec.
Neodstraněné jmelí se rozšiřuje na další části stromu a je schopné
časem strom úplně zlikvidovat. Je třeba odstranit již první trsy této
„okrasy“, dokud není hostitelská dřevina vyčerpána a je schopna se
s napadením vyrovnat. Oslabené stromy se nedokážou ubránit dalším
škůdcům, houbovým chorobám, chřadnou a nakonec odumřou.
Pokud nechceme přijít o vzrostlé stromy, je třeba se o ně postarat.
Doporučujeme proto vlastníkům pozemků věnovat zvýšenou pozornost
výskytu jmelí na dřevinách, provést kontrolu stromů a případně zajistit
ošetření dřevin svépomocí nebo odbornou firmou.
Komise životního prostředí

A ZASE TI PSI!
Vážení spoluobčané,
problematika znečištění veřejných, potažmo soukromých,
pozemků domácími mazlíčky se v naší obci stává pomalu
jakýmsi evergreenem. Může se zdát, že pod letošní bohatou
sněhovou nadílkou se to schová, ale věřte, že neschová. S přicházejícím jarem
sníh roztaje a to je pak, panečku, pokladů… jako Vlčnovjanka bych mohla
vyprávět!
Rok má 365 dnů a pes vytvoří minimálně 1 hromádku denně, takže za
rok je to už pořádná hromada. Proto se nestyďte sebrat ze země hovínko po
svém psovi, i když je kolem plno lidí. Časem zjistíte, že je naopak dobře, že
vás při této činnosti pozorují – děti se od vás učí, jak se starat o svá zvířata a
jak být zodpovědný ke svému okolí. I zarytý anti pejskař vaše počínání ocení.
Psi by měli být zpestřením života a ne postrachem pro své okolí. Podle
platné legislativy nejsou psí exkrementy nebezpečným odpadem a sáček
můžete hodit do kteréhokoliv odpadkového koše nebo kontejneru na směsný
odpad. Že se vám zdá, že sáčků je málo? V takovém případě můžete navštívit
obecní úřad a sáčky na psí exkrementy vám budou vydány.
Uklízet po svém psovi je normální! Všem majitelům psů jménem
pracovníků obce děkuji!
Zuzana Segeťová Rosová
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Bude tomu 140 let, co se narodil slavný palačovský rodák.
Rolnický chlapec z Palačova, který se přes gymnázium ve Valašském
Meziříčí dopracoval až na doktora práv působícího ve Vídni a v Praze a
jednatele Národního výboru pro Dolní Rakousy. 13. března 1881 se narodil
právník a spisovatel JUDr. František Váhala.
Absolvent pražské Univerzity Karlovy
působil jako advokát až od třicátých let
minulého století. V jeho pozůstalosti
můžeme také najít dopis adresovaný
Adolfu Hitlerovi z období jen o pár let
později. Podle kroniky Maxmiliána
Heralta tak Váhala úspěšně vyjednal
odtržení Palačova, Vysoké, Petřkovic,
Janovic, Jičiny, Kojetína a Straníku ze
zabraných Sudet v listopadu 1938.
Jeho právnická kariéra není jediná stopa,
kterou po sobě zanechal. V roce 1937
sepsal právní studii „Krise a právo“
s návrhy, jak vybřednout z tehdejší
ekonomické a politické krize. Mezi jeho
nejznámější literární díla pak patří
filosofická sbírka „Glosář moudrosti
staletí“. Pod pseudonymem Jan Kaštalský dokonce vydal sbírku básní
s názvem „Překonání smrti“. Jeho syn JUDr. Rastislav Váhala pokračoval
v linii právníků. Ten se mimo jiné dostal do povědomí obhajobou generála
Heliodora Píky v jednom z prvních politicky vykonstruovaných procesů
padesátých let.
Po mnoha perzekucích a věznění za své vlastenecké postoje v období první
světové války se nevyhnul pronásledování ani ve válce druhé. Tentokrát pro
podezření ze spolupráce s biskupem Gorazdem a farářem Petřekem, kteří
ukrývali parašutisty po atentátu na Reinharda Heydricha. Dle zmíněné
Heraltovy kroniky přijel na rodný statek č. 9 v Palačově na zotavenou. Po
marném útěku jej nacisté zatkli v Hustopečích na náměstí a ve věku
jednašedesáti let ho 3. července 1942 v brněnských Kounicových kolejích
popravili. Co se stalo s jeho ostatky, se už nejspíš nedozvíme, ale s velkou
pravděpodobností byl spolu s ostatními oběťmi nacistů rozprášen u vily
Löw-Beer, kterou obývali rodiče Grety Tugendhat.
Filip Vahala
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HEŘMANICE - SPORT A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Osadní výbor a výbor Spolku Heřman se i přes pokračující epidemii snaží pořádat
původně plánované akce, i když v modifikované podobě.
- 29. 11. Adventní rozsvěcování vánočních stromů. Spolek Heřman pořídil nové
osvětlení a v omezeném počtu členů provedl výzdobu stromů i kaple. S využitím
místního rozhlasu do večerních Heřmanic zazněly trubky a varhany ve skladbách
Johanna Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho.
- 5. 12. Mikulášská nadílka. Mikuláš s čerty i anděly v rouškách chodili od
domu k domu po vsi a nadělovali dětem tentokrát mimořádně bohatou nadílku.
- 25. 12. Vánoční troubení. Tentokrát v podvečer mezi vánočními svátky zaznělo
potemnělými Heřmanicemi z místního rozhlasu jedenáct vánočních koled,
nazpívaných dětmi místní ZŠ pod vedením paní učitelky Žanety Bezděkové.
K vánočním koledám dojemné dětské hlásky patří a mohli si je poslechnout
všichni občané Heřmanic. Paní učitelce za to patří náš dík.
- 6. 2. Vzhledem k vládním opatřením nemohl Osadní výbor svolat každoroční
Veřejnou schůzi občanů ani výbor SH Členskou schůzi Spolku HEŘMAN, jak mu
ukládají stanovy. Proto se sešly pouze výbory, které schválily zprávy o činnosti a
hospodaření a plán činnosti na tento rok. S výsledky budou všichni občané
seznámeni e-maily nebo tištěnou formou.
- 7. 2. Maškarní karneval on-line z domova právě probíhá. Byl zahájen
doručením pozvánek s propozicemi. Děti, soutěžící ve čtyřech věkových
kategoriích, se nastrojí do masek, vyfotí se a zašlou fotografie (ty menší s pomocí
maminek) pořadatelům, kteří je pod kódy vyvěsí na Rajčeti a na vývěsce v centru
Heřmanic. Hlasovat o pořadí pomocí kupónů mohou všichni občané Heřmanic.
Akce bude ukončena vyhlášením vítězů v sobotu 27. února. Nabídli jsme tak v
době pandemie občanům a hlavně dětem trochu zábavy. Neporušujeme žádná
protiepidemiologická opatření vlády. Snad akce přinese alespoň trochu rozptýlení.
Na další období máme připraveno Heřmanické koštování, Zimní
pétanquový turnaj, Čisté Heřmanice, Malování vajíček, Velikonoční pétanquový
turnaj s diskotékou, Stavění máje, Lampiónový průvod s hrami a Slavnostní
instalace a vysvěcení restaurovaného obrazu P. Marie v kapli s následným
svatodušním smažením vajec.
Tyto akce ale evidentně on-line pořádat nepůjde. Takže otázkou stále zůstává, co
bude dál.

Antonín Dorazil – předseda OsV
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SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ STAROJICKA
Vážení přátelé, i v letošním roce je činnost našeho spolku omezena
kvůli pandemii COVID -19 a nedovoluje nám pracovat podle našich
představ.
1.) Výroční členská schůze se ruší! Náhradní termín Vám bude včas sdělen.
2.) Zajištění hnojiva Agrohum
- objednávejte ihned u pana Václava Jakůbka na tel.č. 737363752.
Ostatní hnojiva: NPK, krystalická hnojiva Ferty3, Ferty 4 a dusíkaté vápno
jsou k dispozici celoročně po domluvě u pana Jakůbka.
3.) Členský příspěvek ve výši 50,- Kč je možné zaplatit převodem na účet
č. 187348276/0300 - do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat své jméno!
V nejbližší době se těšíme, že se snad setkáme na Výletišti Hájek na
Jičině na tradiční Svatodušní škvaření vajec, nebo na vycházce na Starojický
hrad s přednáškou pana Ládi Juroše a Ing. Miroslava Klimpara.
Veškeré termíny plánovaných akcí budou aktualizovány v průběhu
roku. Vzhledem k vládním opatřením spojených s pandemií COVID -19 je
velmi složité akce dopředu plánovat. Proto vás prosíme o zaslání Vaši emailové adresy na e-mail: spolekzahradkarustarojicka@seznam.cz,
abychom vás mohli včas informovat o činnosti spolku.
Jana Davidová

KLUB DŮCHODCŮ STAROJICKA V ROCE 2020
Rok 2020 nebyl, a nejen pro naše členy klubu, přívětivý. Pandemie
COVIDU -19 měla vliv na všechno zajímavé dění a setkávání.
Počínaje lednem 2020 jsme se těšili na různé naplánované akce, ale vyšly
jen některé a to cestopisná beseda „Indie“ s p. MVDr. Švancerem L. a výroční
schůze s posezením u živé hudby p. Wágnera. Mimo tyto akce se uskutečnilo
jen pár posezení v klubovně, vč. oslavy MDŽ. Pak již bylo veškeré setkávání
zrušeno, vč. společného zájezdu se Spolkem zahrádkářů Starojicka.
Na druhé pololetí jsme měli také velké plány, ale konalo se jen oblíbené
posezení na kurtech ve Vlčnově s opékáním makrel, kdy o nás pečovali
manželé Stodůlkovi.
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Ještě nám vyšel krásný zájezd do Velkých Losin. Pak proběhlo opět jen několik
setkání v klubovně a znovu došlo k přerušení činnosti k vůli pandemii. A tak to
trvá i nadále.
K počátku roku jsme měli v evidenci 96 aktivních členů. Ke konci roku
opustili naše řady 3 členové – Máliková Ludmila, Janíček Ludvík a Vyskotová
Julie.
Společná středa je a snad zase bude pro členy dnem odpoutání se od
běžných starostí a přenesení se do času pokoje a radostí, kdy nás neopouští
smích a káva nebo čaj při společném posezení lépe chutná.
Do r. 2021 přejeme všem dobré zdraví, pohodu, lásku a elán do dalších
dnů. Věříme, že bude brzy konec pandemie a setkávání každou středu bude
obnoveno, vč. uskutečnění výroční schůze a dalších aktivit.
Další informace o KD a fotky z akcí najdete na www: kdstarojicka.wz.cz.
Marie Segeťová

FARNOST STARÝ JIČÍN
Milí občané, jak již víte z minulého čísla,
dne 23. října loňského roku odešel do Boží náruče
náš dlouholetý duchovní otec P. Petr Dokládal.
Do doby, než budeme moci uvítat v naší
farnosti kněze nového, byl jeho zastupováním
pověřen P. Mgr. Paweł Dobija, farář v Mořkově, na kterého se můžete
obracet v případě domluvy křtu, svátosti manželství, pohřbu či zaopatření
nemocného.
Kontakty: tel. č. 739 244 464, e-mail: rkf.staryjicin@doo.cz
Aktuální termíny Bohoslužeb a další informace sledujte na webových
stránkách farnosti: www.farnostsj.cz
Pavel Vahalík
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SPOLEK STRÁŽCI – GUARDIANS
Strážci-Guardians na vědomost dávají, že ve věku 44 let odešel navždy z tohoto
světa jeden z naších předních členů Petr Svoboda, patřící do skupinky
"Hraničáků". Péťa na hrad Starý Jičín vždy patřil a patřit bude. Byl světlem, které
nám všem svítilo a vždy nám byl v mnohém příkladem. Přes všechno, co v sobě
prožíval, stále oplýval dobrou náladou. Je to velká ztráta pro nás všechny,
nicméně již určitě ví, jak hrad opravdu vypadal a ví, co ho v budoucnu čeká.
Vždy si na něho při brigádách vzpomeneme!
Ladislav Juroš, purkrabí na hradě Starém Jičíně
Obec Starý Jičín se připojuje s tichou vzpomínkou. Petře, děkujeme Ti za práci
vykonanou pro Starojický hrad.
Miroslav Klimpar
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Naši mladí olympionici
Také v letošním školním roce jsme byli připraveni zapojit se do
různých soutěží a olympiád. Bohužel uzavření škol nám situaci
zkomplikovalo. Přesto ještě na začátku října se naše škola zapojila do
dalšího ročníku matematické soutěže pod názvem Logická olympiáda,
kterou pořádá Mensa ČR. Někteří žáci druhého stupně si své testové úlohy
přes počítač ještě stihli vypracovat ve škole, jiní už to museli zvládnout
z domova.
Nejlepšími řešiteli školního kola v kategorii B byli tito žáci:
v 6. ročníku nejlépe dopadla Barbora Kolářová, v 7. ročníku byl nejlepší
Adam Ježák, v 8. ročníku nejlepší, ale zároveň jediný, byl Rostislav Krejsa
a v 9. ročníku nejlepší výsledek ukázala Marie Kočnarová.
Další matematickou soutěží byla Matematická olympiáda pro 9. ročník.
Přestože deváťákům začíná jít hlava kolem, najdou se i takoví, kteří si k
nedobrovolné práci při distanční výuce přidají dobrovolné úkoly. A to
nelehké úlohy z matematiky. Mezi ně patří i Martin Króliczek z IX.B, který
se svými úlohami postoupil také do okresního kola. Letošní kolo bylo díky
uzavření škol zorganizováno online. A Martin se nenechal zahanbit a skončil
první mezi účastníky základních škol našeho okresu.
Tak jako v minulých letech se naše škola zapojila do přírodovědné
soutěže pod názvem Geologická olympiáda. Tato soutěž vždy probíhá
online, proto nás letos nezaskočily ani ztížené podmínky distanční výuky.
Soutěž se koná jen pro žáky 9. ročníků, kteří jsou do tajů neživé přírody
zasvěcování v hodinách přírodopisu. Školního kola, které ještě proběhlo
v prosinci ve škole, se zúčastnilo celkem 13 deváťáků. Mezi nejlepší patřila
Anna Rybářová, Štěpánka Dubcová, Sandra Hubová a Martin
Króliczek. Do okresního kola ale postupovali všichni zúčastnění. Okresní
kolo se konalo 13. ledna už v domácích podmínkách. Celkově si ho

Starojický zpravodaj č. 01/2021

25

vyzkoušelo 9 z nich. Na 35 otázek nejlépe odpověděl Štěpán Cigánek
z IX.B a v našem okrese se umístil na vynikajícím 1. místě.
„Hledáme nejlepšího mladého chemika“ je název přírodovědné
soutěže, které se pravidelně účastní také žáci devátých ročníků naší školy.
V letošním „náročném“ roce se podařilo uskutečnit školní kolo ještě v
prezenční podobě. Do regionálního kola, které již proběhlo v distanční
podobě, postoupili tito žáci: Martin Króliczek, Anna Rybářová a Štěpán
Cigánek.
Z regionu Přerovsko a Novojičínsko, jehož garantem je obor
Aplikovaná chemie SPŠ Hranice, se regionálního kola zúčastnilo celkem 40
soutěžících ze 14 základních škol. Mezi nimi se Martin umístil na 7. místě,
které zároveň odpovídá 22. místu v kraji, Anička na 9. místě a Štěpán na
13. místě.
A aby toho nebylo málo, v okresním kole Dějepisné olympiády
skončil Štěpán Cigánek na 10.-12. místě.
Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy!
Mgr. Roman Horut

Vážení spoluobčané,
ZŠ Starý Jičín získala pro školní rok 2020/2021 dvě finanční projektové
dotace, díky kterým může s podporou obce Starý Jičín opět zmodernizovat
množství odborných učeben. Projekty jsou vázány na programy IROP a jsou
v celkovém objemu přesahujícím 13. mil Kč. Z těchto peněz budou zcela
rekonstruovány učebny biologie, fyziky a chemie, kovodílna, dřevodílna,
vzniká zcela nová chemická laboratoř a hudebna se přemění na posluchárnu
spojenou s multimediální učebnou nejen pro výuku cizích jazyků. Všechny
učebny budou upraveny nejen po stavební stránce, ale budou také doplněny
moderními vzdělávacími prvky a pomůckami pro dané předměty. Technicky
nejvyspělejší částí budou dále instalace a vybavení konektivity školy. Celá
škola tak bude moci být již propojena pevným i wifi systémem, který dovolí
žákům a také pedagogům pracovat s moderními technologiemi v prostorách
celé budovy. Práce započaly již v měsíci prosinci a budou pokračovat
s přestávkami až do srpna 2021, kdy by mělo být vše hotovo.
Těšíme se, že se spolu s vámi všemi budeme moci po provedené
rekonstrukci potkat a nové prostory vám s radostí představit. Na druhé straně
obálky zpravodaje přikládám jen malou ochutnávku ze „stavby“ rodících se
učeben biologie, fyziky a chemie a také nové laboratoře.
Mgr. Jiří Adamec
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Sbor v roce 2020 – jak si (ne)zpíváme
Rok 2020 byl pro Cvrčky, stejně jako pro
mnoho jiných organizací, rokem, kdy z důvodu vládních opatření nebylo
možné realizovat činnost kroužků. Zákaz sborového zpívání nám nedovolil
skupinově se připravovat na mnohé akce, a tak mnoho dětí písničky
nacvičovalo samostatně, v domácím prostředí. Naděje, že se třeba bude
zpívat alespoň před Vánoci venku (např. při rozsvícení vánočního
stromečku), nás dlouho neopouštěla. Nestalo se. Veškeré akce byly nakonec
zrušeny. Nevadí, těšíme se, že repertoár využijeme v tomto roce.
Nebyl to ale zcela „hluchý" rok. Podařilo se vytvořit prostor pro
aktivity a činnosti, které se v souladu s vládními nařízeními uskutečnit
mohly. Vzhledem k nemožnosti sborově se scházet a především zpívat jsme
objednali (díky podpoře Obecního úřadu Starý Jičín) do skupiny starších dětí
hudební nástroje – ukulele. Nová aktivita přinesla nadšení a chuť věnovat se
hudbě jinak, tedy hrou na hudební nástroj. Bohužel v následujícím období
došlo k opětovnému uzavření škol, na podzim pak i k zákazu činnosti
hudebních kroužků.
Dostala se k nám však nová výzva, a to pořídit audiozáznam koled či
jiných vánočních písní. Navzdory nulové šanci zpívat mezi námi zavládlo
ohromné nadšení. Při usilovném domácím tréninku se tak podařilo
s jednotlivými zpěváky nacvičit několik písní. Ty byly individuálně nahrány
profesionálním zvukařem a využity pak v době adventu a Vánoc v rozhlase
na Starém Jičíně i v Heřmanicích.
O pár dní později jsme s těmito zpěváky měli možnost účastnit se
natáčení televize NOE. Natáčení proběhlo v malebných prostorách
Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Setkání s kamerou,
prožití předvánoční atmosféry v promrzlých starodávných chaloupkách a
navíc pocit, že zase na chvíli můžu předvést, co umím, to byl určitě silný a
nezapomenutelný zážitek pro každé dítě, radostné a naplněné chvíle.
Jednotlivé písně mohla široká veřejnost zhlédnout od 24. 12. 2020 do 10.
1.2021 každý den v televizi.
Dalo by se říct: Konec dobrý, všechno dobré. Co dodat? Ty dny nám
do žil vlily novou naději, že všechno bude zase tak, jak má být. Tolik chuti,
nadšení a šikovnosti v těch dětech je! Jistě přijdou zase dny setkávání a
společného tvoření, dny, kdy „s písničkou jdu jako ptáček".
Mgr. Žaneta Bezděková
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Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Starý Jičín pro školní rok 2020/2021
se bude konat ve čtvrtek 8. dubna 2021. Zda proběhne
za osobní přítomnosti v budově školy či online, zatím
není, vzhledem k epidemiologické situaci, jasné. Proto,
prosím, vy, kterých se to týká, sledujte aktuality na
webových stránkách školy. K zápisu budete potřebovat
občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud se rozhodnete pro
jinou školu než pro naši a půjdete tam k zápisu, sdělte nám to,
prosím, písemně (elektronicky: skola@zsstjicin.cz) nebo
telefonicky na číslo 556 752 571.
Mgr. Roman Horut

Ředitelství Mateřské školy Starý Jičín, oznamuje rodičům, že zápisy dětí do
Mateřských škol pro školní rok 2021/2022 proběhnou 6. května 2021 osobně,
nebo poštou dle epidemické situace.
MŠ Starý Jičín - 10.00 - 16.00 hodin.
MŠ Starojická Lhota a MŠ Petřkovice - 14.00 - 16.00 hodin.
Dokumenty k vyplnění před zápisem najdete na www.msstaryjicin.cz
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Novelou školského zákona č.561/2004 Sb. § 34 a, § 34 b je zavedeno povinné
předškolní vzdělávání pro děti, které do 31. 8. 2021 dovrší věku 5 - ti let.
Spádové Mateřské školy obce Starý Jičín a jejich místních částí jsou MŠ
Starý Jičín, MŠ Starojická Lhota a MŠ Petřkovice. (Spádová mateřská škola
je zřízena svazkem obcí ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého
pobytu).
Školní rok začíná 1. září 2021. Pokud chcete přihlásit své dítě v průběhu školního
roku 2021/2022, dostavte se také k zápisu.
e-mail: msstaryjicin@cbox.cz
msstarojickalhota@seznam.cz
mspetrskovice@seznam.cz

tel. 556 752 583, 605 879 202
tel. 733 717 590
tel. 603 599 307
Jitka Tihelková, ředitelka školy
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DEJTE NADĚJI NA LEPŠÍ ŽIVOT

Nevíte, co se starým kolem? Usnadněte jeho darováním dětem v
Gambii cestu do školy. Mnoho dětí v této Africké zemi nemá možnost
vzdělání, protože se nemají jak dostat do školy.
Organizace Kola pro Afriku o.p.s. sbírá nová, stará, zničená i neúplná
kola z celé České republiky, opravuje je a převáží je do Afriky.
Přineste kolo nebo jakýkoli cyklodíl, klidně ve špatném stavu, a změňte
dítěti na druhé straně světa život
.
Sběrné místo na kola se nachází i na Starém Jičíně a to v prostorách
farního úřadu. Obrátit se můžete na místní koordinátory projektu:
Petr Sládeček – tel: 605 571 972, Stanislav Jakůbek – tel: 724 972 887

Vše o tomto projektu se dozvíte na webových stránkách
www.kolaproafriku.cz
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OBEC STARÝ JIČÍN
Starý Jičín č.p. 133, 742 31:
Datová schránka: 48cbwvk, IČ: 298425
www.stary-jicin.cz
ÚSTŘEDNA:

556 785 150 podatelna@stary-jicin.cz

starosta
556 785 154, 602 765 290
Ing. Rudolf Hrnčíř
hrncir@stary-jicin.cz
místostarosta
556 785 157, 606 729 569
Ing. Miroslav Klimpar
klimpar@stary-jicin.cz
hospodářsko-správní odbor:
Marie Štecová
556 785 155
Radka Dubcová 556 785 150

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

účtárna:
556 785 151
Ing. Petra Janyšková Saganová saganova@stary-jicin.cz
Lenka Ulrychová
ulrychova@stary-jicin.cz
matrika, evidence obyvatel, 556 785 152, 605 491 416
podatelna, CzechPoint
Zuzana Segeťová Rosová
segetovarosova@stary-jicin.cz
Pošta Partner – 736 216 578
Alena Handrychová
handrychova@stary-jicin.cz
*********************************************
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
607 816 055 slepak@stary-jicin.cz

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

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO
ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:

po: 7:30 – 16:30
út: 7:30 – 14:30
st: 7:30 – 16:30
čt: 7:30 – 14:30
pá: neúřední den
polední přestávka:
11:45 – 12:15
Sociální služby Starý Jičín
Starý Jičín - Vlčnov 35
Bc. Jana Černá
tel: 739 393 017
cerna@stary-jicin.cz
Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75

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

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42

tel: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz

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

msstarojickalhota@seznam.cz

v Technické služby:

Jan Slepák
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775 920 150
radim.sudolsky@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
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Nevšední zkušenost
v záři reflektorů pod
taktovkou režiséra
zažila hrstka zpěváčků
místního školního
sboru v předvánočním
čase, když natáčela
v krásném prostředí
rožnovského skanzenu
hudební spoty pro
Televizi NOE.

Písně Koulovačka,
Vánoční píseň,
Kocourek, Veselé
vánoční hody, Pochválen
buď Ježíš Kristus a další
zaznívaly mezi
jednotlivými pořady od
24.12.2020 do 10.1.2021.
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FOTOSOUTEŽ 2021 – výsledky 1. kola
Přinášíme vám výsledky 1. kola FOTOSOUTEŽE 2021. Chtěla bych všem účastníkům
velmi poděkovat za zaslané příspěvky. Vítězům za celý kolektiv obecního úřadu
gratuluji, odměnu si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Soutěžní fotografie jsou ke
zhlédnutí na webových stránkách obce. Uzávěrka 2. kola (jarního) připadá na 16.5.2021.
Věnujte prosím pozornost pravidlům soutěže.
Zuzana Segeťová Rosová

1.místo, Ladislav Kotrla, St. Lhota
kaplička ,,pod satelitem" ve Vlčnově

2. místo, Marcela Fabíková, St. Lhota,
kříž na dubském kopci

3.místo, Marie Tkáčová, Palačov,
kříž u cesty za Palačovem směr Lešná

