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číslo 03/2021
(září - listopad 2021)

Dobrovloníci
ze Starojické
Lhoty, Janovic
a Hustopečí
nad Bečvou
pomáhali
v Moravské
Nové Vsi
při opravách
střechy, kterou
smetlo
tornádo.

Pánové, klobouk dolů!
Když nemáte
k dispozici
dostatek těžké
techniky,
přijdou na
řadu zlaté
české ručičky.
Jak probíhala
oprava v místě
neštěstí
se dočtete
na str 17.

Starojický zpravodaj č. 03/2021

2

Vystoupení dětské
pěvecké skupiny
pod vedením
Mgr. Žanety
Bezděkové
na slavnosti
k návratu
restaurovaného
obrazu
v Heřmanicích.

9.A
Úterý 29. června byl
pro žáky a jejich
učitele dnem
svátečním.
Všechny děti totiž
dostaly za své
celoroční úsilí
vysvědčení.
Pro vycházející
deváťáky to bylo
vysvědčení poslední
na základní škole.
Každý z nich již zná
svou budoucí studijní
cestu a my jim
přejeme mnoho štěstí
nejen v novém
působišti,
ale i v životě.

9.B
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Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 23.06.2021:
15. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
15.1. Určuje ověřovatele zápisu p. Adama Horáka a p. Alana Prašivku.
15.2. Schvaluje program jednání 15. zasedání zastupitelstva obce.
15.3. Schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 21.04.2021 do
09.06.2021.
15.4. Bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru.
Finanční záležitosti
15.5. Zastupitelstvo po projednání s c h v a l u j e :
Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2020, sestavený dle § 17 zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje:
▪ Plnění rozpočtu příjmů
▪ Plnění rozpočtu výdajů
▪ Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
▪ Stavy a obraty na bankovních účtech
▪ Peněžní fondy – informativně
▪ Majetek
▪ Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní
převody
▪ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a
Národnímu fondu
▪ Vyúčtování finančních vztahů obce k ostatním subjektům
▪ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření - audit (příloha č.1)
▪ Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich
majetkem (příloha č.2)
▪ Finanční hospodaření vedlejší hospodářské činnosti obce
Závěrečný účet je přílohou tohoto usnesení a zastupitelstvo obce s o u h l a s í
s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
15.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření na 1. a 2. změnu
rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2021.
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15.7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání a plnění rozpočtu obce
k 31.5.2021.
Majetkoprávní záměry
ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění schvaluje prodej nemovitých věcí:
15.8. V k. ú. Starý Jičín pozemek zaměřený GP č.427-38/2021 p.č. 120/3 –
zahrada o výměře 23 m2 Ladislavu Raffaiovi za cenu 30.-Kč za m2 + náklady
řízení (majetkoprávní záměr P3/2021).
ZO po projednání v souladu s §85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění schvaluje bezúplatný převod movitého majetku (věcný dar):
15.9. Speciální motorové požární vozidlo MERCEDES BENZ 1124 AF SPZ
OVC 7355 pro Městys Spálov (darovací smlouvou).
ZO po projednání s c h v a l u j e
15.10. Podání přihlášky obce do elektronické aukce na majetek ÚZSVM –
pozemková parcela p.č. 808 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 535
m2 v k. ú. Jičina.
Organizační záležitosti
15.11.Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje volbu přísedících u
Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební období 2022 až 2026: paní Evu
Rybářovou, nar. 30.11.1951, bytem Starý Jičín, Vlčnov 114 a paní Jaroslavu
Bezděkovou, nar. 15.12.1941, bytem Starý Jičín, Janovice 32.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených dokumentů.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejná zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
v tomto roce proběhnou
15.09. od 16:00 h v budově ZŠ Starý Jičín č.p. 126
a 08.12. od 16:00 h ve společenské místnosti hasičské zbrojnice č.p. 150 ve Vlčnově.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Starý Jičín
a na webových stránkách obce www.stary-jicin.cz.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří
v období ZÁŘÍ až LISTOPAD 2021 oslavíte své
významné životní jubileum, popřál co nejvíce zdraví,
mnoho radostí a obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.

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

dali písemný souhlas se zveřejněním osobních údajů tito jubilanti:
Jana Kroupová, St. Jičín
Jitka Bajerová, Jičina
Danuše Pavlíková, St. Lhota
Františka Častoralová, St. Jičín
Marie Rosová, Jičina
Antonín Dorazil, Heřmanice
Eva Rybářová, Vlčnov
Bohuslav Šnajdr, Heřmanice

Jiří Hrubý, Vlčnov
Bohumil Kroupa, St. Jičín
Věra Sirotová, St. Jičín
Jaroslav Penpus, Vlčnov
Lubomír Waszut, Palačov
Soňa Frydrychová, Vlčnov
Helena Vykoukalová, St. Jičín
Václav Hasalík, Palačov

V případě, že některý z jubilantů nechce být v příštím čísle uveden, nechť to
oznámí na Obecní úřad Starý Jičín – evidenci obyvatel, tel. 556 785 152, e-mail:
podatelna@stary-jicin.cz .
Formulář „Souhlas jubilanta“ obdržíte do svých schránek nebo najdete na
webových stránkách obce v sekci „Potřebuji si vyřídit“, na obecním úřadě
v kanceláři č. 217, případně si vyžádejte jeho zaslání e-mailem. Bez tohoto
souhlasu není možné Vás mezi jubilanty uvést.
Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Za Obec Starý Jičín bychom rádi přivítali nové občánky,
narozené v období BŘEZEN AŽ SRPEN 2021.

Vzhledem k tomu, že vládní koronavirová nařízení se neustále mění,
nedokážeme říci, zda vítání proběhne hromadně či individuálně.
Každopádně počítáme s termínem v úterý 12.10.2021 v odpoledních
hodinách v obřadní síni Obecního úřadu Starý Jičín.
Konkrétní časy upřesníme v pozvánce dle počtu přihlášených dětí.
Prosíme rodiče, aby své dítě k Vítání občánků PŘIHLÁSILI nejpozději
do středy 22.09.2021. Bez řádně vyplněné přihlášky se Vaše dítě nemůže
tohoto slavnostního obřadu zúčastnit.

Jedním z darů, které Vaše dítko obdrží, je živý strom určený k výsadbě na
vlastním pozemku. Na výběr máte z těchto druhů:
Ovocné: jabloň, třešeň, švestka, ořešák
Neovocné: buk, dub, lípa, javor
V případě, že budete mít zájem si strom odebrat (odnášíte si přímo v den Vítání
občánků), uveďte tuto poznámku i s vybraným druhem stromu přímo do
přihlášky.
Přihlášky se jménem, adresou dítěte a vybraným stromem doručte osobně nebo
zasílejte na e-mail: podatelna@stary-jicin.cz, tel.č. 556 785 152, 605 491 416.
Přihláška je k dispozici na webových stránkách obce v sekci „Potřebuji si vyřídit“
nebo Vám mohu na vyžádání zaslat.
Děkuji a budeme se na Vás i Vaše děti moc těšit
Zuzana Segeťová Rosová, evidence obyvatel

UPOZORNĚNÍ NA OKLEŠTĚNÍ STROMŮ
Obec Starý Jičín žádá vlastníky a uživatele pozemků o odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů, které zasahují do vedení veřejného osvětlení, rozhlasu a
do obecních komunikací a brání tím v provádění zimní údržby. ZÁSAH
PROVEĎTE do 15. listopadu 2021. Pokud v uvedené lhůtě nebude zásah
proveden, učiní tak pracovníci Technických služeb Obce Starý Jičín. Vzniklá dřevní
hmota bude následně odvezena.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
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SEPARAČNÍ DVŮR

VE

VLČNOVĚ

OTEVŘENÍ SEPARAČNÍHO DVORU
VE VLČNOVĚ od 1.11.2021
V podzimním a zimním období, tj. od 1.11.2021 do 31.3.2022
bude provoz sběrného dvoru ve Vlčnově omezen
POUZE NA SOBOTY V LICHÉM TÝDNU (soboty v týdnu,
kdy se vyváží domovní odpad) v době od 9:00 do 11:00 hodin.

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

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

PROVOZ MOŠTÁRNY 2021
Od ZÁŘÍ pouze na objednávku.
Objednávky na mobil: 604 137 415 - Ladislav Juroš
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LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
UPOZORNĚNÍ!!!

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

Registrujeme a vítáme nové pacienty!

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

ordinace
prevence
injekce
7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30
9:00 - 10:00 13:00 - 15:00 15:00 - 16:30
7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30
13:00 - 15:00
7:30 - 8:30
7:00 - 7:30

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

Pro předpis receptů,
objednání k vyšetření,
žádosti na výpis
dokumentace, výsledky
odběrů preferujte
e-mailovou adresu:
ordinacesj@seznam.cz.
V nezbytných
případech je možná
telefonická
komunikace od 10 h.

MUDr. Iveta Havlíková

OBEC STARÝ JIČÍN HLEDÁ
STRÁŽCE PŘECHODŮ
Z důvodu očekáváného zvýšeného provozu přes centrum obce Starý
Jičín přijmeme ve dnech školního vyučování Po – Pá strážce přechodů
pro chodce. Ti by měli v době od 7 – 8 h a 12 – 14 h dohlížet na
bezpečnost dětí přicházejících do a ze školy. Nová služba je vhodná pro rodiče na
MD, RD, seniory nebo nezaměstnané. Strážci budou samozřejmě vybaveni
potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami (reflexní vesta, pláštěnka,
pokrývka hlavy, zastavovací terčík, svítilna) a řádně proškoleni profesionálem.
Podmínkou přijetí je prokázání zdravotní způsobilosti. Zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadě osobně, telefonicky na tel. č. 556 785 150 či elektronicky na e-mail:
podatelna@stary-jicin.cz.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
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VOLBY 2021
Rozhodnutím Prezidenta republiky byly
vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Volby se budou konat
v pátek 8. a v sobotu 9. října 2021.
Hlasování bude probíhat v obvyklém čase
v pátek od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu
od 8:00 do 14:00 hodin.
Informace o sídlech volebních okresků v obci Starý Jičín
OVK
č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Název
Dub
Heřmanice
Janovice
Jičina
Palačov
Petřkovice
Starojická
Lhota
Starý Jičín a
Vlčnov

Sídlo okrsku
zasedací místnost budovy osadního výboru č.p. 28
zasedací místnost budovy hasičské zbrojnice č.p.39
zasedací místnost hasičské klubovny „Na Větřáku“
č.p. 67
zasedací místnost budovy osadního výboru č.p. 74
zasedací místnost budovy hasičské zbrojnice č.p.32
místnost knihovny v budově kulturního domu č.p. 57
zasedací místnost budovy osadního výboru č.p. 88
přísálí kulturního domu (za vinárnou) na náměstí č.p.
21 na Starém Jičíně

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem na voličský
průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve
zvláštním volebním okrsku v zahranicí.
O vydání voličského průkazu lze žádat obecní úřad podle místa trvalého pobytu
voliče podáním doručeným nejpozději 7 dnů před dnem voleb., tj. do 1.října
2021 (pátek) a to:
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nebo
osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 6. října 2021
(středa) do 16:00 hodin v budově Obecního úřadu Starý Jičín č.p.133, kancelář
HSO, v úředních dnech obecního úřadu.
Předání voličského průkazu je možné nejdříve od 23. září 2021.
Radka Dubcová
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NOVÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI
2. srpna 2021 začaly úřady vydávat nový typ
občanského průkazu s biometrickými údaji.
Co se změní?
Biometrický čip
- bezkontaktní čip bude obsahovat biometrické údaje (zobrazení obličeje a dva
otisky prstů)
- má se tak ztížit možnost průkazy padělat a zneužívat
- biometrické údaje nebude povoleno použít jinak než k ověření pravosti průkazu
a totožnosti jeho držitele při překračování státních hranic. Nebudou je tak třeba
smět využívat banky v souvislosti s poskytováním finančních služeb.
- děti do 12 let nemusí poskytnout otisky prstů
- na cestování po Evropské unii tak nadále bude stačit občanský průkaz.
Ženská příjmení
- ženy si budou smět od příštího roku nechat do průkazu zapsat příjmení bez dosud
povinné koncovky - ová. Dosud tak směly dělat například jen ženy jiné národnosti
anebo žijící v cizině.
- zapsat příjmení bez této koncovky bude možné i dcerám.
Rodné číslo
- nebude se do průkazů zapisovat po roce 2023. Jako identifikační číslo by mohlo
sloužit číslo průkazu, protože z něj na rozdíl od rodného čísla nelze vyčíst další
informace.
Akademické tituly
- ani ony se již do průkazů nebudou zapisovat.
Prošlá občanka
- lidé si nově budou moci znehodnocený průkaz nechat.
Zůstává při starém
- údaj o pohlaví bude nadále uveden, a to povinně.
Dosavadní občanky budou použitelné až do skončení jejich platnosti, nejpozději
do 3. srpna 2031.
Mají-li dosavadní průkazy strojově čitelné údaje, půjde s nimi cestovat po
Evropské unii až do konce jejich platnosti.
Ty, jež strojově čitelnou zónu nemají, musí být vyměněny do pěti let, jinak se na
ně nebude smět jezdit za hranice.
Jak dlouho budou průkazy platit?
- u lidí starších 15 let bude platnost desetiletá
- děti mladší šesti let mohou mít průkaz s platností na dva roky
- dětem mezi šesti a 15 lety budou vydávány průkazy s pětiletou platností
- senioři nad 70 let budou mít průkazy platné 35 let.
Zuzana Segeťová Rosová
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CO PÁLÍ OBČANY? ŽE SE PÁLÍ!
Pokud máte skvělé a ohleduplné sousedy, nepotřebujete občanský zákoník a obecně
závazné vyhlášky na všechno možné… gratuluji!
Ale jak víme, lidé jsou různí. A proto bývají ve společnosti stanovená pravidla; musí
být všem zřejmé, co je pro soužití přípustné a co tedy fakt už ne.
Problematika sousedských vztahů je košatá a velmi komplikovaná: soudci, právníci,
advokáti, policisté, ti a mnozí další by mohli vyprávět.
Každý občan by měl přizpůsobit své chování tak, aby svého souseda v nepřiměřené
míře neobtěžoval odpadem, kouřem, prachem, plynem, pachem, světlem, stínem, hlukem,
otřesy apod., které vnikají na jeho pozemek (platí i pro zvířata) a mohou omezit jeho
možnost pozemek řádně užívat.
A co tedy opravdu pálí naše občany?
Že se pálí!
Obecně je pálení odpadu zakázáno. Na bioodpad byly v obci
rozdány kompostéry, další velké kontejnery na bioodpad ze zahrady
jsou na sběrném dvoře. Není nejmenší důvod každý týden zapalovat
hromádku trávy a zamořit tak na půl dne celou dědinu. Suchý,
opravdu suchý rostlinný odpad (listí, klestí apod.) lze spalovat jen
za dodržení určitých pravidel – kontrolované spalování na
přiměřeně velkých hromadách za příznivého počasí. A vypalování
trávy je zakázáno úplně.
Že je tu hluk!
Kravál křoviňáku v neděli v šest ráno nebo v pozdním
nedělním odpoledni, vyřvávání rádia, které musí hrát na plné
pecky přes pět zahrad, neustálý štěkot psa i vřeštění ptáků. A také
ohňostroje, které vadí nejen lidem, ale také zvířatům.
Že je veřejné prostranství poseto psími výkaly!
To je zajímavý fenomén. Všichni chovatelé psů tvrdí, že uklízejí
nepořádek po svých pejscích. Přesto je celá dědina zamořena psími
výkaly. Že by padaly z oblohy? Vypustit psa, aby potřebu vykonal u
branky svého souseda, je běžným jevem a také pořádným zabijákem
mezilidských vztahů …
Sousedské vztahy jsou křehká nádoba a lehce se mohou poškodit. Všichni by si měli
uvědomit, že občas dělají věci, které sami u ostatních nelibě nesou. Pokud máme spolu
žít v klidu, je třeba trochu sebereflexe, hodně respektu k potřebám druhých, ale taky
přiměřeně tolerance. Není toho málo, ale stojí to za to.
Marie Štecová
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JAK NA ZATOULANÉ PEJSKY A JINÁ ZVÍŘATA ?!
Občas se v každé obci přihodí, že je třeba odchytit
nějakého toulavého mazlíčka. Zpravidla jsou to hafani, ale
nezřídka se „zaběhnou“ i exotická zvířata, televizní zprávy
bývají zpestřeny reportážemi z odchytu pštrosů, hadů a
jiných živočichů.
V naší obci jsme se zatím „lovili“ psy, koně, kozy, ovce
a papoušky a leckdy to byly opravdu adrenalinové zážitky.
Po zrušení obecní policie vyvstala otázka, kdo bude řešit
zatoulaná nebo opuštěná zvířata. V současné době je
uzavřena veřejnoprávní smlouva s Městem Nový Jičín.
Proškolení pracovníci Městské policie Nový Jičín, kteří
mají odpovídající vybavení, provedou všechny potřebné úkony ohledně problematiky
odchytu a zajištění nalezených zvířat.
V případě, že najdete zatoulané, zaběhnuté nebo opuštěné či vyhozené zvíře, volejte
na tel. č. 737 594 476, pracovníka technických služeb Starý Jičín, ten vyhodnotí situaci,
buď provede odchyt sám, nebo pomocí městské policie.
Marie Štecová, Ing. Rudolf Hrnčíř

Školství v obci
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÝ JIČÍN
NETRADIČNÍ VYHLÁŠENÍ VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ
Poslední školní den byl v naší škole stejně netradiční, jako byl ostatně
netradiční celý školní rok. Z technických důvodů jsme se loučili o den dříve.
Netradičně. Také program dne byl jiný než obvykle. Poprvé se žáci druhého
stupně sešli před školou v osm hodin, abychom odměnili všechny, kteří si
během roku odměnu zasloužili. Zatímco někteří nechali paní učitelku online
povídat a poskakovali si přitom na trampolíně, hráli si se psem, vařili si oběd,
věčně odbíhali pro pití, otevírali zásilkové službě nebo v pyžamu pospávali
v posteli, jiní věnovali svůj čas a energii tomu, aby se ve ztížených
podmínkách zapojili do různých vědomostních soutěží. Nejdříve před nás
ale předstoupili hoši, kteří se podíleli na organizaci sběru papíru a zasloužili
si za svou námahu potlesk a něco na zub. Byli to Filip Mičulek, Rostislav
Cáb, Martin Króliczek, Tomáš Petřkovský. Tito hoši byli při sběru
velkou oporou. Nicméně jim pomáhali také: Vít Hasal, Matěj Štec,
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Vladimír Vašek, Štěpán Cigánek, Šimon Sagan, Ondřej David a
Radovan Gajdošík. Hoši, děkujeme. V září se předvedla v Brně na
republikovém finále v olympijském víceboji naše skvělá pětice
sportovců: Štěpánka Dubcová, Martin Dubec, Lucie Křížková, Agáta
Horutová a Lukáš Hasal. Všem těmto žákům děkujeme za příkladnou
reprezentaci školy. Snad to situace v příštím školním roce dovolí a všichni
si zasportujeme, co hrdlo ráčí, a naše celoroční soutěž O nejlepšího
sportovce školy bude pokračovat dalším ročníkem. Vyhlašování
vědomostních soutěží mělo zvláštní pravidla. Každý z žáků, kdo si podle
kritérií odměnu zasloužil, přišel pouze jednou. Žáky, kteří uspěli ve více
soutěžích, jsme viděli na konci vyhlašování. Nejdříve se nám přišli ukázat
nejlepší řešitelé matematické soutěže Klokan: Matěj Konečný z 5.A, Hugo
Valošek z 5.B a Veronika Rosová ze 7.A a Pangea: Ellen Simperová
z 5.B, Alex John z 6.A a Zuzana Pavlíková z 7.B. Silnou skupinou žáků
na naší škole jsou biologové. Odměnu za úspěchy v biologické soutěži jako
poděkování za reprezentaci školy si zasloužili: Helena Dostálová a
Kateřina Kalíšková ze 7.B, Anna Ocásková a Magdaléna Janýšková
z 8.A, Marie Kočnarová z 9.B. Také družstvo, které se účastnilo soutěže
Mladí lidé v evropských lesích, si vedlo skvěle. Předstoupili proto: Vít
Hasal (9.B) a Lukáš Hub (9.A) a Filip Mičulek (9.A).
Poděkování za geologickou olympiádu si zasloužili: Štěpánka Dubcová,
Sandra Hubová, Eva Pavlíková, všechny z 9.A. Za zeměpisnou
olympiádu jsme poděkovali Simoně Rajnové z 6.B a Adamu Ježákovi ze
7.A. Recitační soutěž byla letos velmi speciální. Soutěžící totiž museli
porotu ohromit videonahrávkou. A holkám se to podařilo tak, že postoupily
do krajského kola. Byly to: Amálie Cigánková z 5.B a Terezie
Michalíková z 6.B. Na všestrannější žáky čekaly poukázky. Zasloužili si je:
Jana Adamcová z 6.A za okresní kolo zeměpisné olympiády a postup do
krajského kola v biologické olympiádě. Josef Šustek z 8.A za krajské kolo
zeměpisné olympiády, Pangeu a okresní kolo matematické olympiády.
Markéta Cigánková z 8.A za krajské kolo biologické olympiády a krajské
kolo recitační soutěže. Filip Mičulek z 9.A za okresní kolo biologické
olympiády a soutěž YPEF (Mladí lidé v evropských lesích). Anna
Rybářová z 9.B za okresní kolo geologické olympiády a krajské kolo
chemické olympiády. Tomáš Petřkovský z 9.B za Pangeu a krajské kolo
geologické olympiády. Štěpán Cigánek z 9.B za 1. místo v Klokanovi,
okresní kolo v zeměpisné olympiádě, krajské kolo matematické olympiády
a krajské kolo chemické olympiády. Martin Króliczek z 9.B za krajské
kolo v chemické olympiádě, krajské kolo v zeměpisné olympiádě a účastník
republikového finále v geologické olympiádě. Na závěr jsme vyhlásili dvě
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speciální ceny. A to pro Štěpánku Dubcovou z 9.A, které jsme udělili
červený trikot za mimořádné úspěchy ve sportovních soutěžích po celou
dobu školní docházky. Byla pravidelnou reprezentantkou školy snad ve
všech sportovních disciplínách a je také držitelkou školního rekordu!
Druhým odměněným je Štěpán Cigánek. Štěpán od nás dostal červené
tričko za mimořádnou reprezentaci ve vědomostních soutěžích, přístup a
aktivitu. Štěpán stabilně hájil naše barvy kromě geologie hlavně v zeměpise,
biologii, dějepise, ale skvěle si vedl ve znalostech Bible a hudby. Myslím,
že na Gymnázium v Novém Jičíně vysíláme žáky, na které můžeme být
pyšní.
Mgr. Radka Demová

AHOJ ŠKOLÁCI!
Všem žákům naší školy přejeme v novém školním roce
pevné zdraví, štěstí a hodně energie do učení.
Prvňáčkům, kteří letos nastupují do 1. tříd, přejeme,
aby vše zvládli s úsměvem a na samé jedničky. Aby se
naučili proplouvat v moři písmenek a čísel, zvládali
počty i čtení a hlavně, aby je touha po vzdělání
provázela po celý život a učení bylo pro ně vždy zajímavou hrou plnou krásných
zážitků. V době letních prázdnin probíhala na ZŠ s podporou obce Starý Jičín
rekonstrukce kotelny a v rámci projekt IROP jsou nově zmodernizovány učebny
biologie, fyziky a chemie a chemicko - biologická laboratoř. V další etapě nás
čeká modernizace dřevodílny, kovodílny a posluchárny a výstavba nové venkovní
učebny.
Pevně věřím, že každé zkulturnění našeho pracovního prostředí napomůže k
dosažení co nejlepších pracovních výsledků nás všech.
Zahájení nového školního roku se uskuteční ve středu 1. září v 7,45 hod.
Mgr. Roman Horut

ÚSPĚCH V PĚVECKÉ SOUTĚŽI
Ve školních prostorách stále ještě nezní zpívání, přesto si zpěváci své
hudební cestičky každou chvíli hledají. Jednou z nich bylo vyhlášení pěvecké
soutěže Chci Tě slyšet, a to v rámci celé republiky. Jak ale zazpívat, když se
nesmí? Nezbývá než znova využít cestu audiovizuálních nahrávek, jak je
posledním rokem obvyklé.
Kdo zkusil nahrávat sebe nebo své kamarády, jistě mi dá za pravdu, že to
není nic jednoduchého!!! Hezky a přirozeně se tvářit, dodržet frázování, nezměnit
melodii, srozumitelně vyslovovat! Nezapomenout, nezkomolit, nepoplést a
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nezaměnit ani jedno slovo…no, je to dřina. Žákyně naší školy - Daniela
Staníková, Anežka Segeťová, Petra Radinová a Klaudie Vilčeková se do
nelehkého úkolu pustily s velkou chutí a nadšením. Všechny se se ctí zúčastnily
jmenované soutěže, jejíž patrony byli Monika Absolonová, Petr Malásek, Pavel
Šporcl a Jan Cina. Každá z dívek obdržela velmi pěknou zpětnou vazbu od
porotců. Úspěchem bylo, že se z téměř dvou set dětí do semifinále (mezi 20
vybraných zpěváčků) dostala Petra Radinová s písní Zuby. Postup do finále už se
nezdařil. Nevadí. Čas naplněný nácvikem a nahráváním byl pro nás zase krásně
prožitý. Byl zkušeností a nadějí, že se stále můžeme o něco snažit, stále o něco
usilovat a na něco se těšit.Peťce k úspěchu gratulujeme, Anežce, Klaudince a
Danielce přejeme úspěch v příštích pěveckých kláních a těšíme se na další písně
v jejich podání.
Co napsat závěrem? Snad slova klavíristy a hudebního skladatele Jiřího
Maláska: „Říká se - co se v mládí naučíš… myslím, že u hudby to platí dvojnásob.
Člověk, který vyrůstá s něčím tak důležitým, jako je hudba, je pak celý život
šťastnější. Muzika je totiž nejlepší kamarád, který nás nikdy nezklame!“
Žaneta Bezděková
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POMOC JIŽNÍ MORAVĚ
Byl čtvrtek 24. června po 7. hodině večer, když přišlo to, co nikdo z nás
nečekal. Trvalo to asi necelých 10 min a udělalo to nepředstavitelnou zkázu pro
obyvatelé vesnic Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a Hodonín na
jižní Moravě. Přes tyto vesnice se prohnalo tornádo, které zanechalo apokalypsu,
zkázu, kterou v české zemi nepamatujeme.
14 dní poté nám přišla výzva z organizace Ukliďme Česko, u které jsme
zaregistrování už několik let o pomoc při úklidu vesnic a okolí. Domluvili jsme se
s lidmi z vesnice a vyjeli na pomoc. Při příjezdu jsme nevěřili vlastním očím a na
těle nám naskočila husí kůže…domy bez střech, oken, někde už zůstaly pouze
vybagrované díry po domech určených k demolici. Už při cestě tam jsme zjistili, že
na místě pomáhají kamarádi z okolních vesnic, a tak jsme mířili přímo za nimi,
abychom jim pomohli. Šlo hlavně o opravy a pokrytí poškozených střech, které
odneslo tornádo. Doslova odneslo! Náš cíl tedy směřoval do vesnice Moravská
Nová Ves. Ze dvou plánovaných dnů práce nakonec byly tři dny a z jedné návštěvy
se staly 3 víkendové pomocné výjezdy. Ačkoliv byli obyvatelé zdrceni z toho, co
se u nich stalo, byli k nám ohromně přívětiví a laskaví, protože byli odkázáni na
přijíždějící dobrovolníky. Problém je totiž, že v těchto postižených vesnicích je ne
na desítky, ale dovoluji si říci kolem stovek střech čekajících na pomoc a opravu.
A tolik firem v kraji není, které by tohle zvládly za tak krátkou dobu. A když se
opraví střechy, tak se začnou opravovat interiéry, které byly poškozeny, když
prolétávaly kusy všeho, co tornádo rozmetalo. Po celodenní práci jsme se chodili
osvěžit do místní restaurace, kde nám místní vyprávěli neskutečné zážitky z toho
dne. Na návsi byl vybudován krizový štáb, kde byly soustředěny všechny
záchranné, charitativní složky, které se snažily organizovat průběh při
znovuobnovení vesnice. Neskutečná solidarita šla cítit na každém kroku, při
každém pohledu po okolí. Práce na střechách není těžká, ale celodenní práce na
slunci je vyčerpávající. Místo elektrických výtahů krytiny jsme používali živé
lidské řetězy. Stačí mít šikovného klempíře, k němu pár dobrovolníků a dílo se daří.
V průběhu dne chodili obyvatelé za naším dvorním klempířem a domlouvali si u
něj následnou opravu své střechy.
Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří obětovali svůj víkendový volný
čas, našim kamarádům z Hustopečí nad Bečvou, s kterými jsme vytvořili pracovní
týmy a také Obci Starý Jičín, která nás podpořila.
Aleš Pavlík a dobrovolníci ze Starojické Lhoty, Janovic, Hustopečí nad Bečvou
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CYKLOZÁJEZD NAPŘÍČ MORAVSKOSLEZSKEM
aneb putování podél Olše, Opavice, Opavy, Ostravice a Odry
Letošní cyklozájezd lhotských turistů byl ovlivněn pandemickou situací a dlouho
jsme nevěděli, zda vůbec nějaký zájezd budeme schopni zrealizovat. Vzhledem ke
komplikovaným a stále se měnícím podmínkám pro ubytování jsme se nakonec
rozhodli zorganizovat zájezd jen s autobusovou přepravou bez ubytování a udělali
jsme si z toho tak trochu výhodu, neboť to byl zájezd tak říkajíc „z pohodlí vlastní
postele“.
Díky tomuto jsme prožili čtyři krásné cyklovýlety a projeli téměř skrz naskrz
naším krajem, což by se nám za jiných okolností možná ani nepodařilo.
První den jsme se vydali od Jeseníků přes Osoblažsko až ke Krnovu. Projížděli
jsme sice malinko opuštěnou, ale o to malebnější severozápadní částí našeho kraje
podél hraničních řek Opavice a Opavy. Navštívili jsme nejen jednu
z nejvýznamnějších židovských památek na Moravě - židovský hřbitov v Osoblaze,
ale také tzv. Slezské Versailles – zámek ve Slezských Rudolticích i zámek
v Linhartovech. Objevili jsme zaniklou vesnici Pelhřimovy, ze které se dochoval
pouze kostel, který je nyní dobrovolníky z Hnutí Duha opět přiváděn k životu. Prošli
jsme si i poněkud opomíjené město Krnov, které nás uchvátilo svým zachovalým
historickým centrem.
Druhý den jsme pak vyrazili do úplně protilehlého cípu kraje, a to
k nejvýchodnějšímu bodu republiky na Hrčavě, odkud jsme sjížděli podél řeky Olše
opět kolem hranice s Polskem přes Jablunkov, Třinec, Český Těšín až po Karvinou a
Bohumín.
Třetí den byl ve znamení putování Opavskem a Hlučínskem. Tady jsme
prozkoumávali nejen linii čs. opevnění, ale projížděli i městem Opavou, kolem
nádherných zámků ve Velkých Hošticích, Kravařích a Šilheřovicích a naše putování
zakončili opět v Bohumíně.
Poslední den se jelo z podhůří Beskyd k
centru kraje - Ostravě. Z Bílé jsme podél
řeky Ostravice projížděli postupně
městy Frýdlant, Frýdek-Místek, Paskov
až do Ostravy a Bohumína a nestačili se
divit, že i když přes města, tak jedeme
vlastně víceméně jen přírodní krajinou a
o okolním městském ruchu nemáme ani
ponětí. Najednou jsme byli v samém
centru Ostravy u Slezskoostravského
hradu.
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Z celého zájezdu jsme si odnesli opravdu krásný zážitek, i když jsme tentokrát byli
vlastně skoro za humny. V našem kraji jsou opravdu krásná místa, která stojí za to
objevit. A ještě jedna lahůdka na závěr – celých téměř 300 km jsme absolvovali po
bezpečných cyklotrasách a cyklostezkách a navíc skoro celé po rovině nebo z kopce.
Za Turisty Starojická Lhota Olga Pavlíková

TURISTICKÉ VÍTÁNÍ SLUNOVRATU
Ačkoli je letos naše setkávání omezeno různými zákazy shromažďování, tak se
lhotským turistům podařilo zrealizovat opravdu zajímavou akci.
S koncem školního roku vždy pořádáme
tradiční večerní pochod, který jsme letos
pojali poněkud netradičně. Vzhledem
k tomu, že v našem ročním plánu jsme
postupně museli oželet mnoho našich
tradičních akcí, tak jsme tentokrát spojili
neplánovaně dvě v jednu. Večerní pochod a
Vítání slunovratu, tedy večerní výšlap na
Svinec a zároveň přivítání východu Slunce
z vrcholu. Sešli jsme se tradičně v podvečer
ve Starojické Lhotě a vyrazili přes Janovice,
Jičinu a Kojetín na Svinec. Počasí nám víc
než přálo, protože slibovalo tropickou noc. U chaty
na Svinci jsme měli s majiteli dohodnuto přespání
pod širákem se zázemím v chatě. Nejvíc se těšily
děti, které, ač obtěžkány spacáky a karimatkami,
absolvovaly celou cestu s nadšením a očekáváním
nevšedního zážitku. Na Svinci jsme se po dlouhé
době zase setkali s našimi přáteli z Nového Jičína.
Obrovská radost, že se opět můžeme vidět, neznala
mezí, a tak jsme skoro zapomněli opéct připravené
špekáčky. Do pozdních nočních hodin jsme
debatovali o tom, jak jsme prožívali tzv. lockdown
Dětský bivak
a jak jsme si všichni chyběli. Poté část turistů
na Svinci.
vyrazila na cestu zpátky. Ti nejzdatnější to vzali
domů „ještě zkratkou“ nočním výšlapem přes
Petřkovskou hůrku. Dvanáct turistů a osm dětí pak přespalo pod širákem nad
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sjezdovkou u chaty nebo někteří rovnou
u křížku na vrcholu. S ranním
rozbřeskem v půl páté se k nám opět
připojili někteří z těch, co spali doma a
společně jsme přivítali východ Slunce na
vrcholu.
Byl to opravdu nádherný zážitek a
hlavně děti z toho byly opravdu nadšené,
i když toho naspaly opravdu pomálu.
Když jsme se dostatečně pokochali, sešli
jsme dolů k Oční studánce a přes Starý
Jičín po Jantarové stezce došli v šest
ráno zpět do Lhoty.
Za Turisty Starojická Lhota Olga Pavlíková

LETNÍ VÝZVU PRO SVĚTLUŠKU JSME VYHRÁLI!
Světlušku asi není třeba představovat, všichni jsme slyšeli o charitě na pomoc
zrakově postiženým a mnoho z nás jistě někdy přispělo.
Co ale je třeba představit a zveřejnit, je tým nadšenců, kteří se pod názvem
Špacíristi účastnili virtuální Letní výzvy pro Světlušku, která probíhala ve dnech 15.7.
až 15.8.2021.
Výzva spočívala v tom, abychom za jeden měsíc naběhali, nachodili, najezdili na
kole, koloběžce, skejtu co nejvíce kilometrů, zkrátka abychom se co nejvíce hýbali.
Každý si mohl vybrat pohyb, který mu nejvíce vyhovoval, různé druhy se daly
kombinovat. Mohli jsme napřiklad jednou běžet, podruhé se projet na kole, potom se
projít. Mohli jsme jít sami nebo s někým, každý jak chtěl a kdy chtěl. Na rychlosti
nezáleželo.
Podmínkou bylo si mezi 15.7. a 15.8. kilometry měřit nějakou aplikací na mobilu
nebo chytrými hodinkami a nahrávat je na web www.myteporazime.cz. A hlavně:
nahrávat je za tým ŠPACÍRISTI.
Světluška vyhlásila, že tým, který nasbírá kilometrů nejvíce (minimálně však 10
000 km), si může sám vybrat, který světluščí projekt podpoří částkou 10 tisíc korun.
O prvenství jsme od začátku usilovali a podařilo se!!! Špacíristi skončili první
z 202 týmů, a dosáhli jsme nádherných 12 193,95km.
Bylo nás celkem 45, z celého okolí Starojické Lhoty, děti, rodiče, důchodci,
všichni pelášili, co mohli. Bylo krásné sledovat, jak nám kilometry přibývají ne po
desítkách ale po stovkách!
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Nejkrásnější na celém běhu ale vlastně není první místo. Není to ani možnost
rozhodování, kam půjde 10 000,- korun. Nejkrásnější bylo vidět a sdílet nadšení, se
kterým do výzvy všichni šli, že jsme se tak trochu hecovali, a hlavně vidět, že se
zapojili ti, kteří zkusili běhat poprvé.
Příště do toho jdeme zase, zkuste to taky, nebudete litovat!
P.S. Prvenství máme potvrzeno, teď zbývá vybrat sbírku. O tom zase příště.

Za Špacíristy Radka Kolenovská

O POHÁR STAROSTY ORM V POŽÁRNÍM SPORTU
26. června se uskutečnila na hřišti v Janovicích hasičská soutěž mladých hasičů
v požárním sportu. Okrsek hasičů Starý Jičín dostal nabídku uspořádat Pohár starosty
Odborné rady mládeže okresu Nový Jičín.
Jelikož se žádná kulturní a sportovní akce už dlouho nepořádala, přijali jsme
nabídku, byť bez účasti naší mládeže okrsku, jelikož nemáme kolektivy registrované
na okrese pro tenhle ročník. Sbory okrsku se podíleli společně na přípravě a na
průběhu soutěže jako rozhodčí, technické čety materiálního zabezpečení a zajištění
občerstvení. Soutěžilo se ve dvou disciplínách a to v požárním útoku a štafetě
požárních dvojic kategorie mladších a starších žáků.
Dodržovala se hygienická opatření dle nařízení vlády, kdy přijížděla družstva
v předem určený čas. Potkaly se tak maximálně dva kolektivy mladých hasičů. Po
odcvičení odjely a přijely další kolektivy. Zúčastnilo se 7 družstev mladších a 8
družstev starších žáků. Vítězové jednotlivých kategorií (mladší kategorii - Tísek,
starší kategorie - Mniší) postoupili do soutěže O pohár starosty kraje, která se
uskuteční 4. září v Tísku.
Počasí přálo, vše proběhlo bez jakýchkoliv komplikací, pochvala z okresu přišla,
co víc si přát v téhle zvláštní době.
Aleš Pavlík
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HEŘMANICE - SPOLEČENSKÝ ŽIVOT A SPORT
- 22. 5. Slavnost k návratu restaurovaného obrazu P. Marie Pomocné do kaple
v Heřmanicích. Na úvod zazněla fanfára, po níž hranický děkan František Dostál a
administrátor farnosti Špičky páter Václav Fojtík odhalili před kaplí vystavený obraz.
Více než 80 přítomných uvítal předseda Osadního výboru, Ant. Dorazil.
Seznámil je s 800-letou pohnutou historií samostatné obce Heřmanice, s historií jejich
veřejných budov, památek a restaurovaného obrazu. Zdůraznil, že obraz nemá jen
náboženský význam, ale je taky dědictvím po předcích a uměleckohistorickou
památkou od významného autora Ignáce Bergera. Poděkoval všem dárcům, kteří
restaurování umožnili a to místním občanům a Spolku HEŘMAN a také
příznivcům Heřmanic z blízkého i vzdáleného okolí. Poděkoval Radě obce Starý Jičín
za finanční podporu restaurování obrazu a za dalších 50.000,- Kč na elektroosmotické
zařízení, nutné k odvlhčení zdiva kaple.
Místostarosta Ing. Klimpar ve svém projevu mimo jiné informoval o více než 90
převážně sakrálních památek, jež obec vlastní a o jejichž zachování se ve všech 9
místních částech stará. Následovaly projevy děkana P. Františka Dostála a
administrátora P. Václava Fojtíka, kteří obraz následně posvětili.
V průběhu slavnosti vystoupila malá dětská pěvecká skupina pod vedením Mgr.
Žanety Bezděkové, která spolu s Mgr. Irenou Konečnou skupinu doprovázela.
Uvedení několika písní, tematicky zaměřených ke slavnosti a taky k nedávno
konanému Dni matek, velmi přispělo k důstojnému průběhu slavnosti, za což jim patří
velký dík.
Na závěr oficiální části si mohli účastníci restaurovaný obraz z blízka
prohlédnout a obdrželi pamětní obrázky s jeho fotografií. Nechybělo malé pohoštění
a drobné dárky účinkujícím.
Poté pokračovalo neformální setkání většiny účastníků, duchovních a
účinkujících, v sále společenského domu. Zde mezi účastníky, z nichž někteří se
neviděli desítky let, probíhala živá debata. Současně probíhalo odložené
Svatodušního smažení vajec, která byla účastníkům podána. Počasí bylo vrtkavé,
ale nakonec průběhu přálo.
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- 17. 7. Putování přírodou. Na již 8. Putování, tentokrát do Vysoké, se vydala
skupina z Heřmanic po hřebeni Hluzovské pahorkatiny, rozkládající se od
Hluzovkého kopce u Hranického lomu a Vápenky na západě směrem k Palačovské
brázdě na východě. Na Vysoké byli účastníci přijati Ing. Ant. Horákem a Ing. Leošem
Vránou, kteří při posezení v kapličce podali výklad o historii vesnice a kaple.
Následovala prohlídka vesnice, sportovního areálu a výstup na kopec za vsí, kde se
opékaly špekáčky. Při zpáteční cestě se děti, a někteří dospělí, koupali v hasičské
nádrži s teplou a čistou vodou, ze které se jim nechtělo.
V nejbližším období, pokud to situace dovolí, uspořádáme Dětský den a
Drakiádu.
Ant. Dorazil – předseda OsV

OLYMPIONICI A MISTŘI SVĚTA NA STARÉM JIČÍNĚ
I přes turbulentní situaci kolem Covidu, kdy období nenahrávalo přesným a jasným
instrukcím k pořádání akcí, Team Forman – cyklistický oddíl, pokračoval naplno
v přípravách k uspořádání již tradičního cyklistického závodu Grand Prix Forman 2021 a
Českého poháru silničního Techniserv Cupu pro ženy a mládež, pod společným názvem
Starojické dny cyklistiky. Závodníky jsme mohli přivítat o víkendu 5. a 6. června, a to
přímo se startem a cílem ve Starém Jičíně. Po delší covidové odmlce mohli startovat i ti
nejmladší cyklisté z celé České republiky a na počtech závodníků to bylo výrazně znát. Na
startu bylo připraveno celkem 539 závodníků a závodnic.
Bylo ctí, že starosta obce mohl uvítat na Starém Jičíně dva olympijské vítěze a mistry
světa, a to Martinu Sáblíkovou a Jaroslava Kulhavého. Závod žen Martina Sáblíková
vyhrála, tentokrát ale až ve spurtu před soupeřkami z Dukly Praha Nikolou Bajgerovou a
úřadující českou šampionkou Jarmilou Machačovou. Sáblíková nastoupila do závěrečného
spurtu, který byl do prudkého kopce u školy. Zareagovat dokázala pouze Nikola, ale
nakonec Martina potvrdila profesionalitu a své kvality a cílovou páskou projela těsně první.
Jaroslav Kulhavý obsadil za svých týmovým parťákem Tomášem Višňovským druhé místo.
Mládež z týmu Forman Cinelli ( mimochodem všechno děti z naší obce ) dosáhla také velmi
kvalitních výsledků ve svých kategoriích: 2.místo
Jakub Ševčík, 3.místo Martin Kanocz, 6. místo
Martin Dubec, 1.místo Ema Polášková, 2.místo
Anna Dubcová a 2.místo Ema Lajchová.
I přes covidové problémy se zajištěním trati se
nám závody nakonec podařily uspořádat a
proběhnout bez větších problémů. Za to patří dík
hlavně obci Starý Jičín a v neposlední řadě vedení
základní školy, které poskytlo prostory pro
zázemí rozhodčích a celého organizačního týmu.
Radka Dubcová
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Vážení a milí občané, v obecním zpravodaji č. 1/2021 jsme vás
informovali, že po zemřelém duchovním otci Petrovi byl
zastupováním v naší farnosti dočasně pověřen P. Mgr. Pawel Dobija,
farář v Mořkově. Tímto děkujeme o. Pawlovi za duchovní službu v naší farnosti v
uplynulých měsících a v neděli 18. 7. 2021 jsme uvítali nového duchovního správce
– o. Marcela Krajzla, který by se vám tímto rád představil:

Milí občané Starého Jičína a všech okolních obcí!
Všechny vás srdečně zdravím. Jsem Vaším novým farářem. Jmenuji se
Marcel Krajzl a pocházím z Pusté Polomi u Opavy. Jako kněz působím 19
let a Starý Jičín je moje 3 samostatné místo. Byl jsem 6,5 roku v Zátoru a
10,5 roku v Havířově. Po těchto dvou náročných „štacích“ jsem využil
možnosti na rok změnit své pracovní místo a stal se ze mě traktorista
v Tetíně. 😊 Byla to výborná zkušenost, díky níž vnímám, že je mi vesnice
bližší než město.
Možná se ptáte, co můžete od nového faráře čekat? Tak především
úplně obyčejného člověka, který chce prožívat spolu s Vámi každodenní
radosti i starosti, které život přináší. Hlavně však chci být knězem, který se
za Vás modlí, svolává Boží požehnání do všeho, co děláte a samozřejmě je
k dispozici pro rozhovor, či svátosti. Vědom si svých limitů, jistě nebudu
schopen vyhovět všem a ve všem😉, ale jsem otevřený pro setkání, akce a
každou aktivitu, která v lidech posiluje společnou snahu o dobro, pravdu,
krásu a všechny vzácné lidské hodnoty, které dnes kolem nás chybějí. Proto
věřím, že je společnými silami v této (a ostatních) obcích můžeme společně
tvořit.
K tomu Vám žehná Marcel Krajzl, farář

Kontakt: P. Marcel Krajzl, mobil – farní úřad: 731 058 895
e-mail: rkf.staryjicin@doo.cz
webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz
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Přehled hodů, poutí a slavností
ve farnosti Starý Jičín v roce 2021
Místo
Starý Jičín

Datum
Neděle 5.9.

Liturgická oslava
Za učitele a žáky v 8:00

Janovice

Neděle 5.9.

Kojetín

Neděle 12.9.

Sobota 25.9.

Hody, mše sv. v kapli v 9:30
+ 6.9. mše sv. v kapli za děti a mládež ve 14:30
Pouť k Narození Panny Marie v kapli v 9:30
+ 13.9. mše sv. ve starojickém kostele v 17:00
Běh sv.Václava (29.ročník),
mše sv. ve 13:00 za účastníky a pořadatele běhu

Neděle 26.9.

Svatováclavské hody, mše sv. v 8:00

Úterý 28.9.

Slavnost sv. Václava (státní svátek) mše sv. v
8:00
Hody, mše sv. v kapli v 9:30
+ 4.10. mše sv. v kapli za děti a mládež v 16:00
Hody, mše sv. v kapli v 9:30
+ 18.10. mše sv. v kapli za děti a mládež v
16:00
Misijní neděle, mše sv. v 8:00
Hody, mše sv. ve starojickém kostele v 8:00
+ 1.11. mše sv. ve starojickém kostele v 17:00
Hody, mše sv. v kapli v 9:30
+ 8.11. mše sv. v kapli za děti a mládež v 16:00
Svatomartinské hody,
mše sv. ve starojickém kostele v 8:00
+ 15.11. mše sv. v kapli na Jičině v 9:00
Pouť ke sv. Anežce České, mše sv. v kapli v
9:30
Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv. v 8:00
Kateřinské hody, mše sv. v kapli v 9:30
+ 22.11. mše sv. v kapli za děti a mládež v 9:00

Starý Jičín

Loučka

Neděle 3.10.

Hůrka

Neděle 17.10.

Starý Jičín
Vlčnov

Neděle 24.10.
Neděle 31.10.

Petřkovice

Neděle 7.11.

Jičina

Neděle 14.11.

Loučka

Neděle 14.11.

Starý Jičín
Palačov

Neděle 21.11.
Neděle 21.11.

Aktuální časy bohoslužeb na www.farnostsj.cz
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BĚH SVATÉHO VÁCLAVA - 29. ročník – 25.9.2021
Milí běžci, drazí přátelé. Běh sv. Václava je akce, kterou
každoročně připravujeme společně s ochotnými mladými lidmi
z okolí. Po loňském ročníku, který se stal vinou pandemie spíše akcí „individuálních
výkonů“, se vedení Běhu rozhodlo, že Běh sv. Václava se letos uskuteční! Co ovšem
neovlivníme, je způsob, jak se zodpovědně postavit k případným aktuálním omezením a
tím k bezpečnosti vás samotných. Proto plánujeme akci uskutečnit za obvyklých
podmínek, s výjimkou společného oběda, tedy:
Start u Oční studánky, cíl u kostela sv. Václava na Starém Jičíně
8:30 – 9:30 – registrace (Oční studánka)
10:00 – start chlapci, muži
10:05 – start dívky, ženy
12:15 – vyhlášení vítězů před kostelem na Starém Jičíně
13:00 – mše sv. za účastníky a pořadatele závodu
Po doběhu bude před kostelem zajištěno bohatší občerstvení pro všechny běžce. Děkujeme
za pochopení a prosíme o shovívavost a dodržování případných omezení, které nejsme
schopni ovlivnit. DOPORUČUJEME sledovat aktuální informace na stránkách Běhu:
www.beh.kvalitne.cz

starosta Orla, Pavel Vahalík

Myslivci ze Starého Jičína a Loučky Vás srdečně zvou na

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
pořádané v sobotu 11. září 2021 od 12:30 h
v prostorách hasičárny ve Vlčnově.
Program: zvěřinové hody, střelba ze vzduchovky, kolo štěstí.
Koncert dechovky Starojičané ( 15 – 17 h ).
Křest nového CD Starojické dechovky.
Na Vaši účast se těší myslivci a muzikanti!
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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

30

PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU
STARÝ JIČÍN:
po: 7:30 – 16:30
út: 7:30 – 14:30
st: 7:30 – 16:30
čt: 7:30 – 14:30
pá: neúřední den
polední přestávka:
11:45 – 12:15
Pečovatelský dům
Starý Jičín - Vlčnov 35
Bc. Jana Černá
tel: 739 393 017
cerna@stary-jicin.cz
Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: 556 752 583
605 879 202
msstaryjicin@cbox.cz

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

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

Mateřská škola
Starojická Lhota č.p. 64

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

msstarojickalhota@seznam.cz

tel: 733 717 590

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
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Náklad: 1220 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 14.11.2021 ve 23:59 hodin.
Příspěvky externích zpracovatelů nemusí vyjadřovat názor vydavatele. Neprošlo jazykovou
úpravou. Ceník inzerce je zveřejněn na www.stary-jicin.cz.
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Bylo ctí, že starosta obce mohl
v rámci cyklo závodů uvítat
na Starém Jičíně trojnásobnou
olympijskou vítězku,
mnohonásobnou mistryni světa
a Evropy, držitelku několika
světových rekordů,
drobounkou Martinu Sáblíkovou.
Článek na str. 22.

Starojický kopcovitý terén
pocítili na vlastní kůži
cyklisté hned
ze startu od základní školy.

Mezi úspěšné mladé
závodníky patřili :
2.místo Jakub Ševčík,
3.místo Martin Kanocz,
6. místo Martin Dubec,
1.místo Ema Polášková,
2.místo Anna Dubcová,
2.místo Ema Lajchová.
Na fotce můžete vidět
Emu Poláškovou z Janovic
a Aničku Dubcovou.
ze Starojické Lhoty.
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FOTOSOUTEŽ 2021 – výsledky 3. kola
Přinášíme vám výsledky 3. kola FOTOSOUTEŽE 2021. Všem účastníkům velmi
děkujeme za zaslané příspěvky. Vítězům gratulujeme, odměnu si můžete vyzvednout na
obecním úřadě příležitostně, jak budete mít s foťákem cestu kolem… 😊 Všechny
soutěžní fotografie budou ke zhlédnutí na webových stránkách obce. Uzávěrka
4. kola (podzimního) připadá na 14.11.2021. Věnujte prosím pozornost pravidlům
soutěže.

Markéta Cigánková, Vlčnov,
Východ slunce u kříže mezi
St. Jičínem a Bernarticemi.

Lukáš Bezděk,
Petřkovice,
Kříž pod
poutním
místem Panny
Marie
Lourdské směr
Vlčí hrdlo,
Petřkovice.

Žaneta Rosová, Jičina, Kaplička
Panny Marie Svatohostýnské
u Oční studánky.

