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Jarda Bartoň dětem ukazuje
vázání umělých mušek.
Více se dočtete na str. 31 – 32.

I letos se o velikonočních svátcích
ozývalo ulicemi Starojické Lhoty
tradiční klapotání.

Dne 9.4.2021 došlo k historické události.
Firma MOTO TRUCK CZ předala
hasičům ve Starém Jičíně - Vlčnově
první cisternovou automobilovou
stříkačku na českém trhu.
Tak ať vám ta červená kráska slouží! 😊
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Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva
Obce Starý Jičín konaného dne 24.02.2021:
13. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
13.1. Určuje ověřovatelé zápisu p. Evu Vahalíkovou a p. Antonína Dorazila.
13.2. Schvaluje program jednání 13. zasedání zastupitelstva obce.
13.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 23.12.2020 do
10.02.2021.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů po projednání s c
hvaluje:
13.4. Rozpočet obce Starý Jičín na rok 2021
Příjmy:
56.500.000,00 Kč
Výdaje:
82.250.000,00 Kč
8-třída financování:
25.750.000,00 Kč
V rámci závazných ukazatelů zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční
příspěvek příspěvkovým organizacím – MŠ Starý Jičín (ODPA-3111) ve výši
1.580.000,-Kč a ZŠ Starý Jičín (ODPA-3113) na položce 5331 ve výši
2.800.000,-Kč, celkem příspěvkovým organizacím neinvestiční příspěvek
4.380.000,- Kč.
13.5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2022 – 2025.
13.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 11. a 12. změnu
rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2020.
Organizační záležitosti
13.7. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,
IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře
pana Ing. Rudolfa Hrnčíře, nar. 14.9.1963, bytem Starý Jičín 31.

Starojický zpravodaj č. 02/2021

4

Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech
práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, a to všech valných
hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních) konaných v době od
udělení této delegace do dne 31.5.2022. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc
ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a
to konkrétně a výhradně panu Ing. Miroslavu Klimparovi, nar. 12.9.1963,
bytem Starý Jičín, Vlčnov 102.
13.8. Schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.o) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, plnění pro uvolněné členy
zastupitelstva obce podle § 80 z peněžního fondu obce v roce 2021 v celkové
výši 5.000.-Kč na
• stravování nebo
• vstupenky na sportovní nebo kulturní akce (pernamentky bazén, sauna
apod.) nebo
• rekreaci nebo
• příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové
penzijní spoření nebo životní pojištění.
13.9. Schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.o) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, plnění pro uvolněné i
neuvolněné členy zastupitelstva obce podle § 80 z peněžního fondu obce v roce
2021
• příspěvek oddávajícímu (vedení obřadu) na úhradu zvýšených nákladů
na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných
občanských obřadech (svatby, vítání občánků apod.) tzv. ošatné ve výši
200,-Kč za den.
13.10. Zastupitelstvo obce Starý Jičín b e r e n a v ě d o m í
podaný návrh na pořízení změny územního plánu – paní Pavly Witosové a pana
Antonína Witose, Vlčnov 157, 742 31 Starý Jičín, 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.
13.11. Schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2021, kterou se zrušuje vyhláška ze dne 29. října 1992 o zřízení
obecní policie, obecní policie zrušena k 31.3.2021.
13.12. Schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm.m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, právo provést stavbu SO 102.3
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Rekonstrukce silnice D48 km 8,745-9,600, který je součástí stavby „I/35 Lešná
– Palačov (v rámci realizace stavby dojde ke smýcení trvalých porostů, náhrada
za porost řešena smlouvou, cena dle odhadu 105.360.- Kč).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
13.14. Zprávu o realizaci projektů na ZŠ Starý Jičín ve školním roce 2020-2021.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva
Obce Starý Jičín konaného dne 21.04.2021:
14. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
14.1. Určuje ověřovatele zápisu p. Pavla Holeňu a p. Františka Segeťu.
14.2. Schvaluje program jednání 14. zasedání zastupitelstva obce.
14.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 10.03.2021
do 07.04.2021.
Finanční záležitosti
14.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů po projednání
s c h v a l u j e:
Účetní závěrku Obce Starý Jičín sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020;
účetní závěrky příspěvkových organizací Základní škola Starý Jičín a Mateřská
škola Starý Jičín k rozvahovému dni 31.12.2020 bere zastupitelstvo obce na
vědomí.
14.5. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí čerpání a plnění rozpočtu
obce k 31.3.2021.
Majetkoprávní záměry
ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění schvaluje nabytí nemovitých věcí:
14.6. Odkoupení pozemků se všemi součástmi a příslušenstvím od fyzické osoby
v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína p.č. 311/1 – ostatní plocha - o výměře 111 m2,
p.č. 312/21- ostatní plocha - o výměře 1727 m2 a p.č.629/1 – ostatní plocha - o
výměře 909 m2, za cenu stanovenou dohodou 30.-Kč za m2, náklady řízení hradí
obec (majetkoprávní záměr P18/2020).
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ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění schvaluje prodej nemovitých věcí:
14.7. Prodej pozemku v k.ú. Jičina p.č. 778/21 – ostatní plocha – o výměře 93
m2 Jarmile Janáčové za cenu 70.- Kč za m2 + náklady řízení (majetkoprávní
záměr P19/2020).
14.8. Prodej pozemku v k.ú. Heřmanice u Polomi p.č. 22 - ostatní plocha - o
výměře 277 m2 Josefu Michalíkovi za cenu 70.-Kč na m2 + náklady řízení
(majetkoprávní záměr č. P1/2021).
14.9. Prodej části pozemku p.č.583 v k.ú. Starý Jičín zaměřeného GP č. 428171/2021 jako p.č. 583/4 – ostatní plocha o výměře 74 m2 Danielu Rýcovi za
cenu 70.-Kč za m2 + náklady řízení (majetkoprávní záměr P2/2021).
Organizační záležitosti
14.10. Zastupitelstvo obce Starý Jičín ve věci vydání Změny č. 2 ÚP pro obec
Starý Jičín bere na vědomí podaný návrh na pořízení změny územního plánu –
pana Mariana Poláka, Palačov č. ev. 5, 741 01 Starý Jičín, 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.
14.11. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje dotaci z rozpočtu Obce Starý
Jičín pro Město Nový Jičín na spolufinancování sociálních služeb ORP Nový
Jičín pro rok 2022 ve výši 175.500.- Kč a pověřuje starostu podpisem příslušné
Smlouvy o Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním
obvodu ORP Nový Jičín pro rok 2022.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN v roce 2021:
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.
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Z R U Š E N Í O B E C N Í P O L I C I E K 31.3.2021
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zrušení obecní policie k 31.3.2021.
Našemu poslednímu obecnímu strážníkovi, panu Janu Slepákovi, právě začíná
nikdy nekončící dovolená. Tímto bych mu chtěl poděkovat za veškerou práci,
kterou v této funkci svědomitě vykonával po dlouhá léta ( 1994 - 2021 ) a přeji
mu do důchodu hodně zdraví, elánu a životní pohody.
Ve věci odchytu zvířat se nově obracejte na tel. č. 737 594 476.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
13.04.2021 proběhlo již druhé „covidové“ Vítání občánků. Za zvýšených
hygienických opatření, kdy rodiče přicházeli se svým dítkem individuálně
do obřadní síně, jsme přivítali 6 dívek a 4 chlapce. Pan starosta nové
občánky obdaroval a všichni zúčastnění měli možnost si pořídit fotografie
do rodinného alba. Přestože akce probíhala v komorním duchu, myslím, že
byla hezká a důstojná. Na koláž z jednotlivých fotek se můžete podívat na
předposlední straně zpravodaje.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období
ČERVEN až SRPEN 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:
Danuše Stoklasová, St. Jičín
Jarmila Vozáková, Heřmanice
Anna Schenková, Dub
Ludmila Pavlíková, St. Lhota
Ludmila Pospěchová, St. Jičín
Věra Lachová, Vlčnov
Anna Bayerová, St. Jičín

Naděnka Žlebková, Palačov
Karel Bednář, Dub
Stanislav Kolenovský, St. Lhota
Eliška Hájková, Vlčnov
Alena Šabouková, Dub
Ladislav Pavlík, Palačov
Ilonka Richterová, St. Lhota

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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VÝZVA K MAXIMÁLNÍMU ŠETŘENÍ PITNOU VODOU
Obec Starý Jičín vyzývá všechny odběratele pitné vody
z vodovodu Porubská brána v jeho majetku
(Palačov, Starojická Lhota, Petřkovice, Dub a Heřmanice)
k maximálnímu šetření touto surovinou.
Obec Starý Jičín nepovoluje napouštění bazénů a jiných

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

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ A ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme občany, že
k 30. 4. 2020 byl splatný místní poplatek ze psů a k 30. 6. 2020 je splatný
místní poplatek za komunální odpad, v roce 2021 je to 516,- Kč.
Poplatky lze uhradit hotově nebo bezhotovostně platební kartou v pokladně
Obecního úřadu Starý Jičín.
Poplatky lze rovněž uhradit bankovním převodem – číslo účtu 1760219309/0800
s uvedením variabilního a specifického symbolu 1341 (poplatek ze psů) a
1337 (komunální odpad).
KAŽDÝ POPLATNÍK MÁ SVŮJ VARIABILNÍ SYMBOL! Pokud neznáte
svůj variabilní symbol, je možné poslat dotaz na emailovou adresu:
ulrychova@stary-jicin.cz nebo telefonicky 556 785 151.

Lenka Ulrychová, účetní

UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM PSŮ
Dne 7. 4. 2021 byl ve Starojické Lhotě dětmi nalezen podivně vyhlížející
špekáček naplněný růžovou hmotou. Pravděpodobně šlo o jedovatou návnadu.
Bohužel to není ojedinělý případ a s podezřelými návnadami se setkáváme čím
dál častěji napříč celou obcí.
Upozorňujeme tímto nejen majitele psů, aby při procházkách dávali pozor!

Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
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LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
MUDr. IVETA HAVLÍKOVÁ

PRÁZDINOVÝ
PROVOZ
ORDINACE:

sestra: Michaela Petřkovská
Starý Jičín – Vlčnov 35
Tel: 556 752 582
www.doktor-staryjicin.cz

Ordinace bude
uzavřena v době
dovolené:

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

05.07. - 09.07.2021
02.08. – 13.08.2021
V období prázdnin
zkrácena ordinační
doba v úterý
do 15:30 hodin.

V pátek ošetřujeme jen akutní stavy a pozvané pacienty.
V tento den nevydáváme žádná potvrzení.
Vážení pacienti,
s lítostí oznamuji, že nadále již nebudeme registrovat zájemce o
očkování proti Covidu z důvodu absolutního nedostatku vakcín, které jsou
na základě rozhodnutí hejtmana kraje a krajského koordinátora očkování
primárně distribuovány do očkovacích center, kde je vakcín dostatek.
Od počátku tohoto roku bylo do naší ordinace dodáno pouze 100 kusů
vakcín, které byly řádně vyočkovány. Následovaly další registrace zájemců,
které ale v současné době, i přes přísliby vakcín, nejsme schopni realizovat.
Je nám moc líto, že vám slíbené očkování nemůžeme, ne vlastní vinou,
poskytnout. Doporučuji přeregistraci a nové registrace směřovat do
očkovacích center.
Děkujeme za pochopení a podporu.
MUDr. Iveta Havlíková
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S O C I Á LN Í S LU Ž BY S TAR Ý J I Č Í N
Pečovatelský dům:
V letošním roce nám přibyly 2 byty, které vznikly v prostoru bývalé ordinace
dětského lékaře. Byty jsou o velikosti 2+kk s koupelnou a WC. Celkem tedy je
v pečovatelském domě nyní k dispozici 17 bytů různých velikostí. 6 bytů
pečovatelských pro seniory od 65 let a 11 bytů pro osoby se zdravotním postižením
nebo potřebou přechodného bydlení – pokud je v době potřeby byt volný. Pokud
přemýšlíte o bydlení v pečovatelském domě, můžete si podat žádost nebo si ji přijít
osobně sepsat do pečovatelského domu či na Obecní úřad. Žádost bude evidovaná
v pořadníku a v době uvolnění bytu budete podle situace kontaktování a můžete se
rozhodnout, zda k nám bydlet přijdete nebo ještě ne. Také si svou žádost samozřejmě
můžete kdykoliv zrušit.
Pečovatelská služba:
V loňském roce, při příchodu pandemie Covid-19, nám pracovníkům pečovatelské
služby nastalo spoustu dalších povinností. V první řadě zajistit ochranu pracovníků
a klientů při dodržování přísných epidemiologických a hygienických nařízení,
provozních/režimových pravidel a opatření.
Postupem času jsme získali všechny potřebné ochranné pomůcky – od šitých
darovaných roušek a ochranných štítů, dezinfekce. Další ochranné pomůcky pro
pracovníky nám z počátku zajišťoval kraj, ale současně začalo hledání a nakupování
na internetu (rukavice, dezinfekce, ochranné obleky, roušky, respirátory atd.),
z počátku většinou bez úspěchu. Jako pracovníci sociálních služeb máme také od
listopadu 2020 ještě stále povinnost nepřetržitě pravidelně absolvovat testování
antigenními testy, (platí prozatím - pokud není pracovník již naočkován).
V pečovatelském domě jsme museli přistoupit k omezení společných setkávání
zrušením všech aktivit, k zajištění ochranných pomůcek i k plošné dezinfekci
společných prostor domu. Také byly doporučeny pouze nejnutnější návštěvy.
V současné době jsou již někteří nájemci proočkováni, ale stále doporučujeme
omezení společných setkávání a samozřejmě dodržování hygienických pravidel.
Jak v pečovatelském domě, tak i v pečovatelské službě probíhalo samotné
onemocnění nájemců/klientů nebo karanténa. V tomto velmi těžkém období jsme
péči o naše klienty museli zvládnout i se společnou pomocí jejich blízkých, na
prvním místě bylo zajištění potravin, obědů a léků.
Nakonec velmi krátké shrnutí roku 2020:
V pečovatelském domě byly všechny byty obsazené. Na území Starojicka jsme
poskytovali pomoc a podporu pečovatelské služby 35 klientům.
Ještě jednou děkujeme všem rodinám/známým/sousedům našich nájemců a klientů,
za jejich skvělou podporu v péči o své blízké. A všem těm, kteří nám darovali
potřebné pomůcky (roušky, respirátory, štíty apod.) nebo nám chtěli nabídnout
pomocnou ruku. Velmi si vážíme Vaší pomoci.
Za pracovníky Sociálních služeb Starý Jičín – Bc. Černá Jana
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KOTLÍKOVÉ DOTACE
Vážení občané,
jak jistě víte, obec Starý Jičín se zapojila do programu vydaného Ministerstvem
životního prostředí ČR na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších opatřeních.
V rámci programu byla vyhlášena výzva: Bezúročné půjčky na výměnu kotlů,
v rámci které obec Starý Jičín požádala o finanční prostředky ze Státního fondu
životního prostředí ČR na poskytování bezúročných půjček formou návratných
finančních výpomocí (dále jen “NFV”) na předfinancování výměn
nevyhovujících a neekologických kotlů na pevná paliva.
Žadatelé o NFV získají od obce finanční prostředky na předfinancování nového
kotle, zrealizují výměnu kotle a následně předloží finanční vypořádání
Moravskoslezskému kraji, který jim vyplatí kotlíkovou dotaci. Důvodem
poskytování NFV je podpora projektů zlepšujících stav životního prostředí.
Lhůta pro podávání žádosti o návratnou finanční výpomoc (NFV) je stanovena do
31.7.2021 NEBO DO VYČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.
Příjemce podpory je povinen zrealizovat výměnu kotle nejpozději DO
30.11.2021.
NFV je poskytována nejvýše NA 5 LET.
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 I DALŠÍ MOŽNOSTI K
FINANCOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH OPATŘENÍ, JAKO JE NAPŘ.
PODPORA VÝMĚNY NEVYHOVUJÍCÍHO KOTLE, ČI DALŠÍ ÚSPORY
ENERGIE (VÝMĚNA OKEN, ZATEPLENÍ DOMU) - Z PROGRAMU
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, KE KTERÉ SE VÁŽE I DOTAČNÍ BONUS
Z KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ, NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE MĚ S
JAKÝMKOLIV DOTAZEM TELEFONICKY NEBO EMAILEM.
Mgr. Žaneta Marková, MBA
kotlíkový specialista a manažer v oblasti životního prostředí
email.: zanet.markova@seznam.cz, tel.: 775 261 646
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NEŠVAR JMÉNEM PARKOVÁNÍ
Vzhledem ke skutečnosti, že se v uplynulých letech zvýšil počet nových
automobilů, kdy zcela běžně má rodina i dvě auta, nastává problém s jejich
parkováním. Odstavování aut na vozovkách místních komunikací je čím dál tím
větším nešvarem a porušováním dopravních předpisů.
Podívejme se ale na celou situaci z pohledu zákona. Problematiku parkování u
komunikace řeší Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Z něj lze
dovodit obecně platné univerzální pravidlo, že vozidla v obci mohou stát jen na
pozemních komunikacích a mimo pozemní komunikace jen na místech k tomu
vyhrazených. Není třeba citovat celé znění zákona a paragrafy, ale shrnout to
nejdůležitější.
KDE SE MŮŽE STÁT

Parkování automobilů je možné na zpevněných plochách ve vlastnictví obce, kde
byly pozemky zpevněny právě proto, aby zde bylo možno parkovat bez poškození
zeleně, případně tam, kde je to upraveno značkou. Řidič smí zastavit a stát jen
vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné
pozemní komunikaci vpravo i vlevo. Při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Při stání musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.
KDE SE NESMÍ STÁT – ZEJMÉNA

• v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,
• před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním,
• u zastávky autobusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní
značkou „Zastávka autobusu“, a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem
zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není,
• ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky ve vzdálenosti
kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky „Podélná čára
souvislá“ nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou
nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m,
• na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na
pozemní komunikaci.
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Silniční vegetace je příslušenstvím místní komunikace, na níž řidič nesmí zastavit
a stát pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemních
komunikacích (dopravní značkou). Přestupky dle silničního zákona řeší policie. Pokud
někdo parkuje na místech mimo komunikace, kde to není dovoleno, ničí trávu,
zeleň a přírodu, znemožňuje průchod chodců či údržbě obce, ať již z neznalosti,
pohodlnosti, lhostejnosti či sobeckosti, je potřeba jej upozornit na další právní
výklad. Řidiči se zde dopouštějí přestupku poškozování a neoprávněného záboru
veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného
zařízení – Zákon č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích, § 5 odst. 1,
písm. g) – přičemž podle právního výkladu nezáleží na tom, kdo toto prostranství
vlastní, jestli např. obec nebo soukromý vlastník. Definice veřejného prostranství
zní: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“.
Za porušení § 5/1 písm. g) Zákona č. 251/2016 Sb. může strážník státní policie
příkazem na místě uložit pokutu do výše 10.000 Kč, ve správním řízení pak hrozí
fyzické osobě pokuta až 50.000 Kč.
VÝZVA

Vyzývám všechny majitele automobilů k zamyšlení a přesunutí „parkovišť“ pro
svá vozidla do vlastních garáží či na své pozemky. Obec není povinna zajišťovat
parkování pro soukromá vozidla, naopak je povinna dbát o bezpečnost na
komunikacích a vzhled obce.
Bohužel, málokdo z nás může ovlivnit to, kde zaparkují turisté, kteří
přijíždějí za krásami naší obce. A že jich není za poslední rok, kdy berou
přírodu doslova útokem, málo!
Mnozí z vás budou namítat, že parkovacích míst je
nedostatek…nicméně problém vidím i v určité
lenosti lidí, kteří nejsou ochotni nechat auto jinde a
dojít kus pěšky. A přitom chůze je pro člověka
nejpřirozenější fyzickou aktivitou, jejíž blahodárné
účinky stále zbytečně podceňujeme. Díky
procházkám můžeme zhubnout, vyčistit si hlavu a
provětrat mozkové závity 😊
Zuzana Segeťová Rosová
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PŘIDÁ SE NĚKDO?
Zkraje roku se na potůčku od Oční studánky
objevily dva dřevěné vodní mlýnky. Jen tak pro
potěšení a pro radost procházejících. Instalaci
„malinkého vodního díla“ provedl občan
z Jičiny a když si povšiml, že se lidé při
procházkách zastavují, okukují a usmívají,
přidal další mlýnky.
Prvotnímu zhotoviteli vůbec nebude vadit,
když přibydou další. Pro zpestření pobytu
v přírodě, zábavu s dětmi i poučení. Takový
vodní mlýnek může potěšit víckrát: při zhotovení, při instalaci na vodě (že
to opravdu funguje), při vykouzlení úsměvu na tváři objevitelů.
Snad se někdo přidá se svým výtvorem a potůček oživne dalším jemným
klapotáním.

PODĚKOVÁNÍ
O našincích se říká, že mají zlaté ručičky. A potvrzuje se to i v naší obci.
Namátkou vzpomeneme třeba na výstavě zahrádkářů nádherně vyřezávané
dýně, krásné různorodé vazby ze suchých květin, nápadité aranžmá výstavy
jako takové. Už v našich mateřských školkách děti hodně tvoří a svými
výtvory dokazují, že je to v nich a paní učitelky to dokáží z nich vydolovat.
Spousta našich občanů využívá svůj um ke zkrášlení svých příbytků a
někteří z nich dělají radost svým výtvarným talentem i mimo „své území“.
Např. ve Vlčnově vznikla výstava keramických sošek, která láká
ke zhlédnutí a opravdu potěší srdce nejednoho kolemjdoucího.
A pak je ještě velká skupina občanů, kteří sice nevytvoří samostatné
výtvarné dílo, ale sečou trávu na „obecním“, uklízí papírky, zametou,
zalévají veřejnou zeleň, když příroda nedodá vláhu. Patřilo by se všechny,
kteří dobrovolně pracují na veřejném prostoru, vyjmenovat. Protože jim
patří adresné poděkování, dělají obec krásnější a svým příkladem i
vychovávají. Je jich ovšem mnoho a při vší snaze by se mohlo na někoho
zapomenout. A to nechceme.
Všem, kteří dávají do veřejného prostoru své pracovité ruce a tvořivé
srdce pro potěšení ostatních, patří poděkování a hluboký respekt.
Přejeme si, aby jejich práci nikdo nekazil.
Marie Štecová
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UKLIĎME ČESKO V OBCÍCH STARÉHO JIČÍNA
Starý Jičín patří k obcím, které se pravidelně připojují ke kampani „Ukliďme
Česko“. Tato kampaň je dobrovolnickou úklidovou akcí, která probíhá na území
celé České republiky s cílem uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Hlavní úklidové akce probíhají pravidelně na jaře a na podzim.
JIČINA
Úklid jsme prováděli na Jičině historicky poprvé, a to v sobotu 27.3.2021
odpoledne. I přes ne moc dobré počasí jsme se sešli, i když jen v počtu 13 osob
(včetně dětí) - všem sběračům musím opravdu poděkovat. Pozitivní je, že jsme
uklidili uvnitř obce i v jejím okolí, negativní je množství odpadu, které se kolem
nás nachází (a z toho vyplývající lhostejnost lidí). I uvnitř obce jsme sbírali
drobnosti před ploty RD. Doufal jsem, že přes opakovanou výzvu v rozhlase se
více zapojí spoluobčané a budeme sbírat v podstatě jen okolí obce. Smutné také s
odstupem času je, že po skoro dvou měsících od sběru se opět nachází všude
kolem nás další drobný nepořádek, roušky a papírové kapesníky jsou obzvláště v
módě. Každopádně si myslím, že tato akce má velký smysl a hodláme v ní
každoročně pokračovat.
Nasbíraných pytlů mohlo být cca 25 + větší předměty (pneumatiky apod.). Trasa
pochůzky byla následující – vnitřek obce, cesta „Na Závalí“, cesta k motorestu,
kolem přehrady za obcí, "Seliko" cesta do Loučky, cesta k Oční studánce, cesta
na Kojetín (po bývalou skládku), cesta na Janovice (po rozcestí Janovice –
Palačov).
Martin Pecháček

HEŘMANICE
Osadní výbor a spolek Heřman pořádali tuto akci od r. 2016 už po šesté. Cílem
byl sběr odpadků podél uliček a silnice v délce 3,5 km. Účastnil se jen omezený
počet dospělých a dětí s rouškami na obličejích. Přesto akce účel opět splnila.
Antonín Dorazil
STAROJICKÁ LHOTA
Dětí se sešlo na dvě desítky, rodiče s nimi.
Vyčistili jsme příkopy na příjezdových cestách do Lhoty od Palačovského
rychlostního nájezdu, od Starého Jičína, Dubu, Hůrky, a JZD cesty k Jičině.
Aleš Pavlík
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PALAČOV
Úklidu v Palačově se zúčastnilo 60 lidí, z toho 10 dětí. Uklidily se příkopy kolem
komunikací od mostu na Starojickou Lhotu po hranici kraje ve směru Lešná a
Poruba. Déle se uklidila komunikace směr Janovice a vodní nádrž Palačov.
Nejvíce odpadů bylo posbíráno v lokalitě u vrtule, kde je provizorní odpočívadlo
aut a bývalá černá skládka. Odvezeno bylo na 70 plných pytlů odpadů, několik
pneu a zařízení WC a koupelen.
Miloš Vahala
Děkujeme všem, kteří se navzdory koronavirovým opatřením, kdy není
povoleno se hromadně setkávat, zapojili. Těší nás, že vám není lhostejný
vzhled obce a prostředí, ve kterém žijete!
Obec Starý Jičín

HEŘMANICE - SPORT A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Pokračující epidemie stále omezuje sportovní i společenský život.
Přesto se snaží Osadní výbor a výbor Spolku Heřman pořádat původně
plánované akce.
- 22. 2. Maškarní karneval on-line z domova. Děti soutěžící ve třech
věkových kategoriích se nastrojily do masek, byly vyfoceny a jejich
fotografie zaslány pořadatelům, kteří je vyvěsili na Rajčeti a ve vývěsce
v centru Heřmanic. Hlasovat o pořadí pomocí kupónů mohli všichni občané
Heřmanic. Byla to v době pandemie trocha zábavy pro občany a hlavně děti.
K vyhlášení vítězů a sladkým odměnám všech zúčastněných dětí došlo 22.
února. Výsledky:
Pořadí v kategorii předškolních dětí: 1. Alex Duchoň v masce oslíka,
2. Pavlík Dorazil v masce pyžamového hrdiny Gekka, 3. Klaudie
Michalíková v masce královny Elzy.
Pořadí v kategorii dětí do 10 ti let: 1. Adina Černošková v masce
ovečky Bibi, 2. Eliška Černošková v masce ovečky Bebe, 3. Viktorie
Duchoňová v masce myšky.
Pořadí v kategorii dětí do 15-ti let: 1. Vojtěch Michalík v masce
morového doktora, 2. Terezie Michalíková v masce Včelí rodina, 3. Daniela
Michalíková v masce Minnie.
- 23. 3. Čisté Heřmanice. Osadní výbor a spolek Heřman pořádali
tuto akci od r. 2016 už po šesté. Cílem byl sběr odpadků podél uliček a
silnice v délce 3,5 km. Účastnil se jen omezený počet dospělých a dětí
s rouškami na obličejích. Přesto akce účel opět splnila.
- 30. 3. Velikonoce. Akce plánované na toto období „Malování
vajíček“, „Velikonoční pétanquový turnaj“ a „Velikonoční zábava“ musely
být zrušeny. Namísto nich byla vyhlášena výzva k výzdobě keře ve středu
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vesnice. Zájemci na keř Zlatého deště navěšeli malovaná vajíčka a také další
velikonoční ozdoby. Průvod dětí po vesnici s řehtačkami a klapodkami,
nahrazující v době velikonoc mlčící zvony, byl vždy v příslušném čase
nahrazen nahrávkou klapotání z místního rozhlasu.
-1. 5. Stavění máje zajistila po velkém úsilí za velmi silného větru
parta z Pekla.
- 7. 5. V souvislosti s osvobozením vesnice dne 7. 5. 1945 se obvyklý
Lampiónový průvod opět nekonal. K pomníku osvobození byla ke
karafiátům, které tam každoročně pokládá pan starosta, přidána ve večerních
hodinách rozsvícená svíčka. Podobně byly svíčky rozsvíceny i u sochy sv.
Anny na památku obětí násilí v 1. Světové válce a u Kříže díkůvzdání zase
na památku obětí násilí za napoleonských válek.
- 22. 5. Nás čeká Slavnost k návratu restaurovaného obrazu P. Marie
s následným svatodušním smažením vajec. V současné době probíhají
úpravy na snížení vlhkosti v kapli. Byly odstraněny zpuchřelé omítky a
aplikován protiplísňový přípravek na odstranění plísní ve zdivu. Současně
je v činnosti elektroosmotické zařízení, zabraňující dalšímu vzlínání
vlhkosti do zdiva. Cílem je zabránit tomu, aby se restaurovaný obraz nevrátil
do podmínek, ve kterých chátral.
V dalším období, pokud to situace dovolí, bychom rádi dodatečně
uspořádali náhradní akce za ty, které kvůli epidemii nebyly realizované, jako
Heřmanické koštování, Zimní pétanquový turnaj a Velikonoční pétanquový
turnaj s diskotékou.
Ant. Dorazil – předseda OsV

Přehled hodů, poutí a slavností
ve farnosti Starý Jičín v roce 2021
Místo
Starý Jičín
Hůrka
Oční studánka
Petřkovice

Datum
Neděle 20.6.
Neděle 25.7.
Neděle 1.8.
Neděle 15.8.

Starojická
Lhota
Starý Jičín

Neděle 22. 8.
Neděle 29.8.

Liturgická oslava
Pouť k Boží prozřetelnosti v 8:00
Pouť ke sv. Anně v kapli v 9:30
Pouť k Panně Marii Lurdské ve Svinci ve 14:30
Pouť k Nanebevzetí Panny Marie - dopoledne v
kapli v 9:30 a odpoledne u jeskyně ve 14:30
Pouť k Panně Marii Královně v 10:45
+ 23.8. mše sv. v kapli za děti a mládež v 9:00
Poděkování za úrodu v 8:00
Pavel Vahalík
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Pokračování přírodovědných soutěží
Koncem března proběhlo on-line formou sjednocené školní a okresní
kolo biologické olympiády. Již tradičně se jedná o náročnou disciplínu. 17
soutěžících ve dvou kategoriích muselo prokázat jak své teoretické, tak také
praktické znalosti. Museli zvládnout vědomostní test, poznávání rostlin a
živočichů a také si měli poradit s laboratorní prací. V kategorii 6. a 7. ročníku
se na 1. místě umístila Helena Dostálová ze 7. B, na 2. místě Jana
Adamcová z 6. A a na 3. místě Kateřina Kalíšková ze 7. B. V kategorii 8.
a 9. ročníků zvítězila Markéta Cigánková z 8. A, na druhém místě se
shodně umístily Marie Kočnarová z 9. B a Magdaléna Janýšková z 8. A.
Třetí místo pak patřilo Anně Ocáskové a Filipovi Mičulkovi.
1. května se pak žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, zúčastnili krajského
kola. Vstupenkou do tohoto kola jim bylo vypracování vstupního terénního
úkolu. Konkurence i náročnost krajského kola byla opravdu veliká, v každé
kategorii soutěžilo 82 žáků. A tak máme radost, že se Helena Dostálová
umístila ve své kategorii na 42. místě a Markéta Cigánková v kategorii
starších žáků na 16. místě. Všem soutěžícím patří velké poděkování za jejich
nasazení a práci navíc.
Koncem dubna také proběhlo regionální finále chemické soutěže
„Hledáme nejlepšího mladého chemika“. V tomto kole se na 14.,15. a 18.
místě umístili: Štěpán Cigánek, Anna Rybářová a Martin Króliczek.
Hodnotné ceny jim přijela na Starý Jičín osobně předat garantka
regionálního kola ze SPŠ Hranice paní Pavlína Voldánová.
Úspěchy v lednovém okresním kole přírodovědné soutěže pod
názvem Geologická olympiáda měly pro naši školu pokračování. Čtyři žáci
devátého ročníku se zúčastnili krajského kola této olympiády. A opět se
dařilo! Štěpán Cigánek z 9. B si nenechal ujít ani zde skvělé 1. místo. Tímto
postoupil mezi nejúspěšnější a v červnu se zúčastní celorepublikového kola.
Rovněž v Matematické olympiádě, ve které slavil úspěchy již v lednu
Martin Króliczek z 9. B, se i na jaře naše škola měla čím chlubit. Martin
po svém úspěchu v okresním kole postoupil do kola krajského, ve kterém
ukázal své schopnosti a zařadil se mezi úspěšné řešitele. Jen o rok mladší
žáci bojovali v okrese až v dubnu. Zde se Josef Šustek z 8. A umístil na
krásném 4. - 6. místě. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme jim za
pěknou reprezentaci naší školy.
Mgr. Marcela Cigánková, Mgr. Martina Houšková
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Online medaile ze zeměpisné olympiády
I přesto, že z velké části je tento školní rok ve znamení „online“ výuky,
určitě naši žáci nezahálí. Důkazem toho je také účast některých našich žáků
v okresním kole zeměpisné olympiády, které se uskutečnilo 17. února 2021.
Všichni účastníci pracovali online formou a museli v daném časovém úseku
odpovědět na těžké otázky, které se týkaly práce s atlasem či bez atlasu. Žáci
byli rozděleni do několika věkových kategorií. Nám se nejvíce dařilo
v kategorii 8. a 9. tříd, kde jsme dokázali získat dvě pomyslné medaile. O
krásnou bronzovou medaili se postaral Štěpán Cigánek z 9. B, který obsadil
3. místo. Ještě o něco lépe dopadl Josef Šustek z 8. A, který se umístil na
výborném 2. místě. Oba kluci navíc vybojovali postup do krajského kola.
Klukům samozřejmě děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme
hodně dalších zeměpisných úspěchů.
Mgr. Kateřina Horutová

Recitační soutěž netradičně
Stejně jako většina soutěží v tomto školním roce proběhla i Přehlídka dětské
sólové recitace - recitační soutěž - distančně. Z vystoupení menších i větších
recitátorů jsme ve školní knihovně pořídili videozáznam, někteří účastníci
svá vystoupení natočili doma. Nahrávky těch nejlepších jsme poslali do
okresního kola. Velice nás potěšila zpráva, že čtyři nadaná děvčata z naší
školy postoupila do krajského kola. Byly to Anežka Segeťová z 2. A,
Amálie Cigánková z 5. B, Terezie Michalíková z 6. B a Markéta
Cigánková z 8. A. Gratulujeme a děkujeme jim za skvělou reprezentaci.
Nahrávky všech vystoupení můžete zhlédnout na školních internetových
stránkách
Mgr. Lada Ocásková

Zápis do 1. ročníku na ZŠ Starý Jičín
Zápis do 1. ročníku proběhl i letos díky protiepidemickým opatřením on-line
formou. Celkově se k docházce na naši školu přihlásilo 42 dětí, z nichž bylo 34
přijato ke vzdělávání v ZŠ Starý Jičín od školního roku 2021/2022. Zbývajících 8
dětí stráví ještě jeden rok v MŠ. V příštím školním roce budeme tedy otevírat dvě
první třídy. Děkujeme za důvěru, na prvňáčky se moc těšíme.
Mgr. Jiří Adamec
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Projekty v ZŠ Starý Jičín
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o projektech, které na naší škole
v tomto školním roce probíhají. Zcela hotové jsou již po stavební stránce učebny
biologie, fyziky a chemie a také v nová chemicko - biologická laboratoř. Zároveň
je do těchto prostor částečně dodáno také moderní pomůckové vybavení. V rámci
konektivity finišujeme a předpokládáme, že práce budou dokončeny k závěru
měsíce května. Připravujeme výběrové řízení na dřevodílnu, kovodílnu,
posluchárnu a také na zbrusu novou venkovní učebnu. Věříme, že se Vám všem
budeme moci brzy se zrekonstruovanými prostorami naší školy pochlubit.
Mgr. Jiří Adamec

Sběr papíru
Vážení rodiče,
Soutěž ve sběru se letos konat nebude, ale papír (včetně kartonu) můžete
odevzdat, aby Vám nezabíral místo. Sběr papíru proběhne v týdnu od 31.5. do
4.6.2021, kdy bude k rampě u školní jídelny přistaven kontejner. Papír budeme
vybírat každý den v době od 7.00 do 7.45 a navíc ještě odpoledne v úterý 1.6 a ve
čtvrtek 3.6. v době od 14.30 do 16.30.
Škola za odevzdaný papír získá finanční prostředky, které budou po obdržení od
firmy ORC převedeny na účet SRPDŠ a budou použity ve prospěch Vašich dětí.
Děkujeme za Vaši snahu chovat se ekologicky a za pochopení dané situace.
Mgr. Roman Horut

Velké poděkování sponzorům
Naší škole se podařilo získat velký sponzorský dar od RNDr. Martina
Radiny. Díky těmto finančním prostředkům jsme mohli změnit způsob
testování na přítomnost viru COVID-19 u všech žáků, kteří se zúčastnili
prezenční výuky. Pro pravidelné testování jsme mohli používat neinvazivní
RT-PCR testy, které umožňují testování ze slin (děti tak nemusely
podstoupit nepříjemný odběr z nosu) a testovalo se pouze jednou týdně. Dále
jsme obdrželi 1000 ks dětských respirátorů FFP2 pro prezenčně vzdělávané
děti jako sponzorský dar od lékárny Benu Nový Jičín.
Mgr. Roman Horut, ředitel školy
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce
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,,KONEČNĚ ZPĚT !!!“
Takto nás vítaly děti a rodiče naší mateřské školy ve Starojické Lhotě po
nuceném přerušení provozu v důsledku coronaviru 10. května 2021.
Naše mateřská škola byla uzavřena stejně jako ostatní školy od 1. března
2021. Ani v tuto dobu však nezela prázdnotou. Paní učitelka Mgr. Jarmila
Horutová se pilně věnovala distanční výuce dětí v posledním ročníku MŠ,
chystala pro předškoláky různá zadání a úkoly, které přizpůsobovala každému
dítěti zvlášť a přitom byla v neustálém kontaktu s rodiči prostřednictvím e-mailu.
Já jsem se zase věnovala údržbě a opravám interiéru školy. Vytvořili jsme
v prvním patře (zatím provizorně) novou ložnici dětí, v celém přízemí se
malovalo a pokládal nový koberec, opravovaly se židličky a hračky. Práce bylo
dost.
Nyní už jedeme opět na plné obrátky, vždyť máme co dohánět! V rámci
našeho letošního třídního vzdělávacího programu na téma: ,,Máme rádi zvířata“
jsme podnikli ve středu výlet k rybníku pana Vojty Orla. Počasí nám zdárně přálo
a rybářům též. Děti sledovaly lov kapra ,,na plavanou“ i ,,na položenou“. Přidal
se k nám i můj muž Jarda Bartoň a jakožto bývalý reprezentant ČR předvedl
dětem způsob lovu na umělou mušku. Děti oba lovy porovnávaly.
Konec školního roku se rychle blíží, chtěli bychom také ještě navštívit ZS
v Bartošovicích a připravit se na ,,Rozloučení se školáky“.

Vedoucí učitelka Jana Bartoňová

Omalovánka ke Dni dětí
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re.volt koloběžky a skútry
Jistě jste si všimli koloběžek a skútrů umístěných v obci Starý Jičín.
Na níže přiloženém plakátku, resp. uvedených webových stránkách
zájemci najdou informace o tom, jak tento systém užívání funguje.
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Discgolfové hřiště na Starém Jičíně

Mnozí z Vás, si při svých procházkách kolem Starojického kopce, kladete
otázku.
„Co se děje na starém výletišti?“
Odpověď je jednoduchá. Vzniká zde nové sportoviště pro širokou
veřejnost – „Discgolfové hřiště“
Členové novojičínského discgolfového klubu MORAVIAN GATORS ve
spolupráci s vedením obce Starý Jičín a s využitím financí soukromého
investora zde staví 5 jamkové discgolfové hřiště.
Co je Discgolf?
Discgolf je zábavný, fyzicky i finančně nenáročný sport pro kohokoliv.
Princip vychází z klasického golfu s tím rozdílem, že hráč neodpaluje míček,
ale hází discgolfový disk, který mívá různé tvary a hmotnosti a v závislosti
na tom i letové vlastnosti. Cílem hry je vhodit disk do discgolfového koše,
jenž je ekvivalentem golfové jamky. Vítězem je hráč, který dokončí všechny
jamky na hřišti s nejnižším počtem bodů.
Členové MORAVIAN GATORS Nový Jičín již na budování tohoto
sportoviště odpracovali více než 150 hodin, aby toto hřiště mohlo začít
fungovat od začátku prázdnin.
Mrzí nás ovšem chování některých našich spoluobčanů, kteří si vyčištěný
prostor pletou s odhozištěm odpadků a dokonce s demoliční arénou, kdy se
zatím neznámý pachatel (pachatelé) vyřádili na místních stavbách. Je škoda,
když tento prostor již více než 25 let chátrá a díky chování některých
„nepřejících spoluobčanů“ bude nadále hyzdit naši obec.
Petr Ryšánek
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Mobilní hospic Strom života
je tu pro Vás i v době pandemie.
Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky přetížených
nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a strach, že už se nikdy neuvidíte
a možná se ani nestihnete rozloučit, může potkat každého z nás.
V dnešní pandemické době, kdy je všechno naruby a mění se ze dne na den,
organizace Mobilní hospic Strom života se svými pobočkami neomezuje
provoz a poskytuje vysoký standard specializovaných zdravotních a
sociálních služeb v domácím prostředí pacientů. Bezplatné služby jsou
určeny pacientům s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u nichž už
byly vyčerpány všechny možnosti léčby a jejich blízkým.
Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným
zdravotníkům, pro které je prioritou péče o pacienty s Covid_19. Ostatní
neakutní péče je značně omezována. V péči o umírajícího člověka je rodina
tím nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky hospice naplňuje poslední
přání pacienta, zůstat do posledního vydechnutí v rodinném kruhu, doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní
v týdnu. Služby poskytujeme v rámci Moravskoslezského, Zlínského a
Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom života dbá o maximální ochranu
svých pracovníků, pacientů a jejich rodinných příslušníků. Je připraven
postarat se i o nevyléčitelně nemocné pacienty s podezřením nebo nemocné
Covid_19.
Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez pomoci,
ulehčit přeplněným nemocnicím a přepracovaným zdravotníkům.
Proto nemusíte mít obavu, nebudete na to sami!
Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom života
kontaktovat, naleznete na www.zivotastrom.cz nebo na telefonním čísle
553 038 016.
Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by být důstojná a
milostivá, protože je vždy jedinečná.
Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života.
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Rozdávat radost a smích tam,
kde se jich nedostává.
Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností,
která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet
procesem léčby s úsměvem. V České republice působí 86 profesionálních
Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 62 nemocnic, 8 domovů pro
seniory a 2 hospice. Posláním Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí
nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa,
kde se jich příliš nedostává. Chceme odbourávat stres nejen pacientů, ale i jejich
rodičů a příbuzných. Zkvalitňovat seniorům podzim života v domovech a v
neposlední řadě těšit a vyvést ze stereotypu i samotný zdravotnický personál.
Mnohé z těchto organizací fungují i díky příspěvkům a jedním z takových
pravidelných dárců je i naše obec Starý Jičín.
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Vyhněte se sousedským sporům.
Nechejte si napustit bazén rychle a pohodlně!
Více než 260 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou
společnosti SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným
problémům ve vodovodní síti i sousedským sporům.
Ostrava, 12. 5. 2021 – Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné
vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější
cestu v podobě dovozu vody do bazénu cisternou SmVaK Ostrava. Tato varianta
je výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů. Zájem o službu
byl v uplynulých letech vysoký – předloni šlo o více než 300 navezených bazénů,
loni o více než 260. Češi tím potvrzují pozici velmoci v počtu zahradních bazénů na
počet obyvatel. Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny.
Je vhodné si nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití
vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě
bezplatné zákaznické linky je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na
internetových stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb.
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK Ostrava
rozhodly nabízet službu i v letošním roce poznamenaném v naší zemi pokračující
epidemií nového typu koronaviru. Služba bude samozřejmě poskytnuta při přísném
dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní riziko
minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních ochranných pomůcek v podobě
rukavic, ochrany dýchacích cest a odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob
platby.
Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel.
Teplejší počasí v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých
bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti (letošní rok je v tomto
ohledu výjimkou). Proto jich u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se
zástavbou stále přibývá. To platí i pro moravskoslezský region. Svůj dopad na zvyšující
se zájem o zahradní bazény má samozřejmě již druhé jaro a léto, které budeme trávit
v době pandemie nového typu koronaviru a rizika onemocnění COVID-19 doma.
Omezení týkající se cestování vede k tomu, že lidé tráví více volného času u svých domů
nebo na svých chalupách. Zájem o rekreační nemovitosti zároveň trhá i přes nejisté
vyhlídky tuzemské ekonomiky rekordy.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady
dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli
problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde
bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do rukou
profesionálů?
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„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů
v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít
navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám
hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za
následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého
okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví
u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů
společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř. Nepříjemným situacím lze předejít
dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně
několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.
„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do
bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou
mít navíc jistotu, že nebudou omezovat své sousedy, a předejdou tím případným
sousedským sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili
více než dvě stě šedesát bazénů,“ vysvětluje Koníř. Nejaktivnější byli v tomto ohledu
obyvatelé Opavska, kteří si nechali loni napustit téměř 100 bazénů, naopak nejmenší
zájem o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku s téměř 40 napuštěnými bazény.
Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku si nechali navézt vodu do 50 bazénů, na
Karvinsku do 80. Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se
mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou
poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka
je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer. Cena
za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které
službu poskytuje, a objemu bazénu. V případě, že je možné ho navézt jednou cisternou
(průměrně 10 kubíků vody dle typu vozu), činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů
1195,- korun bez DPH.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí
si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná.
Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti VodoTech (www.vodotech.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody
doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou
nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také
dochází k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To
má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách bazénů, ale třeba i
nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti VodoTech Pavla Veselá.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.czwww.smvak.cz
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Starojické dny cyklistiky.
O víkendu 5.-6.6.2021 se budou konat Starojické dny
cyklistiky. V sobotu 5.6. se cyklisté utkají o Slezský
pohár Grand Prix Forman jako mistrovství SPAC, v
neděli 6.6. přivítáme elitu na Českém poháru mládeže
a žen. Start i cíl bude u Základní školy na Starém
Jičíně od 10 hodin. Trasa je plánovaná po hlavní cestě
od školy na Starém Jičíně ve směru na Vlčnov, Hůrku,
Starojickou Lhotu, Palačov, Janovice, Jičinu.
Pokud přes vaši obec povede trasa těchto závodů, prosíme vás o ohleduplnost a
trpělivost v těchto dnech. V sobotu trasa uzavřená nebude, přesto věříme ve
zvýšenou opatrnost. V neděli ale trasa závodu bude celá uzavřená Policií ČR.
Pro obyvatele obcí na trase bude povolen vjezd ve směru cyklistického závodu.
Děkujeme za pochopení a při dodržení
všech protiepidemiologických opatření Vás zveme k trati.

Pořadatelé závodu Team Forman Cinelli
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OBEC STARÝ JIČÍN
Starý Jičín č.p. 133, 742 31:
Datová schránka: 48cbwvk, IČ: 298425

www.stary-jicin.cz

ÚSTŘEDNA:

556 785 150 podatelna@stary-jicin.cz

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

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

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

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

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

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

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

tel: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz

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

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42

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

msstarojickalhota@seznam.cz

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

Kontakt v případě odchytu zvířat 737 594 476
správa hřbitova, pokladna obce: 556 785 153
Dagmar Sochová
sochova@stary-jicin.cz
Hasiči Starý Jičín – velitel
Bc. Radim Sudolský, DiS.

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

Vydavatel: Obec Starý Jičín, Starý Jičín č.p. 133, 742 31, IČ: 298425, Kontakt:
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Zpracovala: Zuzana Segeťová Rosová, Evidenční číslo: MK ČR E 12221, Ročník: 2021,
Číslo: 02/2021, Náklad: 1220 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla:
15.08.2021 ve 23:59 hodin. Příspěvky externích zpracovatelů nemusí vyjadřovat názor
vydavatele. Neprošlo jazykovou úpravou. Ceník inzerce je zveřejněn na www.staryjicin.cz. 31.5.2018.
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Přestože dění na hradě v důsledku pandemie utichlo, ve
zkrášlování okolí se pokračovalo dál. Co se chystá pro
návštěvníky v letošní sezóně si přečtěte na straně 26.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ JARO 2021
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FOTOSOUTEŽ 2021 – výsledky 2. kola
Přinášíme vám výsledky 2. kola FOTOSOUTEŽE 2021. Velmi mile nás překvapil
stoupající počet fotografů. Tímto bych chtěla všem účastníkům velmi poděkovat za
zaslané příspěvky, všechny jsou opravdu nádherné, bylo těžké vybrat. Vítězům za celý
kolektiv obecního úřadu gratuluji, odměnu si můžete vyzvednout na obecním úřadě
příležitostně, jak budete mít s foťákem cestu kolem…
Všechny soutěžní fotografie
budou ke zhlédnutí na webových stránkách obce. Uzávěrka 3. kola (letního) připadá na
15.8.2021. Věnujte prosím pozornost pravidlům soutěže.
Zuzana Segeťová Rosová

1. místo, Žaneta Rosová, Jičina,
kříž v poli na Sýkořinci

3. místo, Anna Glogarová, Heřmanice,
Kaple sv. Anny z roku 1856 v Heřmanicích

2.místo,
Vlastimil
Janyška,
Vlčnov,
kříž ve
směru
z Bernartic
na Starý
Jičín

