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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou zimní
období, Velikonoce a jaro
je v plném rozpuku.
Všechno již rok probíhá
v režimu omezení a opatření zavedených kvůli
neviditelnému nepříteli,
kterým je COVID–19. Dalo se tušit, že zbavit se nákazy nebude trvat měsíc či dva, ale
představit si rok trvající omezení každodenního života dokázal opravdu málokdo. Věřím,
že rychlé očkování pandemii zastaví a brzy
se budeme moci vrátit k normálnímu rytmu
života, kdy děti chodí pravidelně do školy,
dospělí do práce, ve volném čase se společně
baví, sportují, vzájemně se navštěvují.

mohl být zahájen zkušební provoz kanalizace
v omezeném rozsahu s postupným dopojováním dalších úseků na podzim letošního roku.
Jak jsou dokončovány přípojky na stokách,
dochází k postupnému asfaltování povrchů
dotčených ulic. Podmínkou zprovoznění všech
stok části Z (Fryčovická) je dokončení pneumatické čerpací stanice, která byla z důvodu
zjištěné trasy středotlakého plynu posunuta dál
od hlavní cesty, což si vyžádalo změnu stavebního povolení vodoprávním stavebním úřadem.
Řízení probíhá.
Příprava rekonstrukce školy pokračuje po
zajištění pasportu stávajícího stavu budov
návrhem soutěžní poroty, výběrem architektů k oslovení a projednáním zadávacích
podmínek.

Co se v obci děje a bude dít v nejbližší době?
Prvořadá věc je dokončení splaškové kanalizace.
Je hotová čistička odpadních vod, podařilo se
dokončit problematický protlak pod Olešnou
a dokončuje se protlak pod datovými kabely
a přivaděčem vody a napojení stoky A do ČOV.
Probíhaly práce na problémových místech stoky
Z v celkové uzavírce na Fryčovické a pokračují
na stoce A i Z v částečných uzavírkách na Sviadnovské i Fryčovické ulici. Zároveň probíhá
dokončování problematických úseků bočních
stok, čerpacích stanic a přípojek na nich tak, aby
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I v letošním roce probíhají intenzivní výsadby
stromů v obecních lesích, pokračuje spolupráce s Lesnicko dřevařským vzdělávacím
institutem, zastoupeným Mgr. Lubomírem
Hajným, na výsadbě nových alejí a uvnitř obce
proběhla výsadba na farské zahradě.

V červnu bude dokončena rekonstrukce dětského hřiště pod Okrouhlou a pokud se opět
nezostří covidová opatření, slavnostně ho otevřeme 12.6.2021. Poté Obec Staříč pořádá
Kulturně zábavné odpoledne s vystoupením
písničkáře Pokáče a baviče Vladimíra Hrona.
Další akce v areálu Pod Okrouhlou bude 19.6.
závod horských kol „Rubačka na Stařiču“ ve
všech věkových kategoriích. Na 14.8. je plánována oslava 110 let Sokola ve Staříči.

Na konci dubna byl v prostoru provozoven
vybudován kotec k dočasnému ubytování nalezených psů. Na základě smlouvy se Zásilkovnou byl instalován Zbox do zrušené zastávky
u kostela na Chlebovické ulici a u fontány před
obecním úřadem byla v květnu umístěna nabíjecí stanice pro elektrokola.

Snad se letošní léto vydaří nejen příznivým
počasím.
Libor Macháček, starosta

FOND ROZVOJE BYDLENÍ OBCE STAŘÍČ
Fond rozvoje bydlení Obce Staříč vytvořilo za
účelem zlepšování úrovně bydlení a životního
prostředí v obci „Fond rozvoje bydlení obce
Staříč“ (dále jen „FRBS“) sloužící k poskytování půjček (úvěrů) občanům obce Staříč na
opravy, rekonstrukce a modernizaci staveb
určených k bydlení. Z fondu rozvoje bydlení
lze taktéž čerpat bezúročný úvěr na výstavbu
splaškové kanalizační přípojky, domovní čerpací stanice a výměnu kotlů v rámci tzv. „Kotlíkových dotací“.

stavbu rodinného domu v katastrálním území
Staříč.
Podmínky pro poskytování půjček (úvěrů)
jsou občanům stanoveny v pravidlech
fondu rozvoje bydlení obce Staříč, které jsou
dostupné na internetových stránkách obce:
https://www.obec-staric.cz
https://www.obec-staric.cz/obecni-urad/
fond-rozvoje-bydleni
Bližší informace k půjčkám (úvěrům) Vám
poskytne Bc. Nikola Šnajdrová,
tel. +420 737 296 520

Žadatelem o půjčku (úvěr) může být pouze
fyzická a právnická osoba, která vlastní

Pravidla Fondu rozvoje bydlení Obce Staříč
Základní ustanovení

jsou vymezené v § 2 písm. a) vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území.

1.		Obec Staříč vytvořila pro občany „Fond
rozvoje bydlení Obce Staříč“ (dále jen
„FRBS“), který slouží k poskytování úvěrů
na opravy, rekonstrukci a modernizaci staveb pro bydlení, které se nachází v katastrálním území Obce Staříč podle dále
stanovených pravidel a podmínek a které

Příjmy FRBS
1. Příjmy FRBS jsou:
a. peněžní prostředky z rozpočtu Obce Staříč;
b. splátky úvěrů a úrokové výnosy z nich;
c. jiné příjmy.
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Výdaje FRBS
1. Prostředky FRBS je možno použít k poskytnutí úvěrů s úrokem 0 - 3 % ročně a nejdelší
dobou splatnosti 8 let od uzavření smlouvy o úvěru a podle pravidel dále uvedených.
2. Adresáty úvěrů z FRBS podle článku III. odst. 1 mohou být pouze fyzické a právnické osoby,
které vlastní domy v katastrálním území Obce Staříč a které přijmou závazek použít poskytnutý úvěr podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel a za účelem sjednaným ve
smlouvě (dále jen „žadatel“).
3. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Obce Staříč lze peněžní prostředky převést do rozpočtu
obce.
4. Z FRBS lze poskytnout úvěr u stávajících domů za těmito účely:
Kód

Název (účel)

Splatnost
(roky)

Úrok
(%)

Max. výše
(tis. Kč)

01

Obnova střechy (krytina, konstrukce, klempířské prvky)

4

3

do 150

02

Zřízení nového plynového nebo elektrického topení ve
stávajícím domě nebo obnova ústředního vytápění včetně
výměny kotlů

4

3

do 80

03

Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu

4

3

do 60

04

Dodatečná izolace proti spodní vodě

4

3

do 70

05

Obnova fasády včetně oplechování

4

3

do 80

06

Zateplení obvodového pláště domu

4

3

do 150

07

Vybudování nebo rekonstrukce WC, koupelny nebo
sprchového koutu

4

3

do 80

08

Oprava komínového tělesa včetně vyvložkování

4

3

do 40

09

Obnova, stavba oplocení včetně vstupních bran a podezdívek

4

3

do 70

10

Zateplení domu výměnou starých oken za nová
s termoizolačními skly

4

3

do 150

11

Obnova pevně zabudovaného vybavení kuchyně

4

3

do 100

12

Stavba zpevněných ploch, příjezdové cesty v okolí domu

4

3

do 100

13

Obnova instalačních potrubí

4

3

do 100

14

Zřízení tepelného čerpadla nebo fotovoltaického systému

4

3

do 150

15

Rekonstrukce elektroinstalace

4

3

do 100

14

Zřízení tepelného čerpadla nebo fotovoltaického systému

4

3

do 150

15

Rekonstrukce elektroinstalace

4

3

do 100
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5. Z FRBS lze poskytnout úvěr žadatelům, kteří mají schváleny „kotlíkové dotace“ za těmito
účely:
Kód

Název (účel)

Splatnost
(roky)

Úrok
(%)

Max. výše
(tis. Kč)

31

Úvěr na rozdíl nákladů (maximálně 150 tis. Kč) na výměnu
kotle a poskytnutou dotaci Moravskoslezského kraje

4

0

do 150

32

Kotel na biomasu (polena, pelety, štěpka, slaměné brikety)

1

0

do 150

33

Plynový kondenzační kotel

1

0

do 150

34

Tepelné čerpadlo

1

0

do 150

6. Z FRBS lze poskytnout úvěr na stavbu splaškové kanalizační přípojky:
Kód

Název (účel)

Splatnost
(roky)

Úrok
(%)

Max. výše
(tis. Kč)

41

Stavba splaškové kanalizační přípojky dle schválené
dokumentace

4

0

do 150

42

Stavba domovní čerpací stanice splaškových vod dle
schválené projektové dokumentace

4

0

do 50

7. Z FRBS lze poskytnout úvěr pro novou výstavbu za těmito účely:
Kód

Název (účel)

Splatnost
(roky)

Úrok
(%)

Max. výše
(tis. Kč)

51

Při půdní nástavbě bytu rušící plochou střechu

8

3

do 250/1 byt

52

Při vestavbě bytu do půdního prostoru

8

3

do 200/1 byt

53

Zřízení malé čistírny odpadních vod u nové výstavby

8

3

do 50/1 byt

54

Zřízení plynového nebo elektro topení při nové výstavbě

8

3

do 70/1 byt

55

Při výstavbě obytných domů

8

3

do 250/1 byt

8. Jednotlivé účely úvěru lze kumulovat maximálně do výše 350.000 Kč.
9. Úvěr ke stejnému účelu pro jednoho žadatele lze poskytnout v případě, že žadatel má předchozí úvěr řádně splacen a nemá u Obce Staříč žádný peněžní závazek. Toto ustanovení
neplatí u žadatelů, kteří řádně a včas plní sjednané splátky a zároveň
a) kteří mají schválenou Kotlíkovou dotaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na
výměnu starého kotle na tuhá paliva za nový zdroj vytápění, nebo
b) kteří žádají o úvěr na stavbu splaškové kanalizační přípojky nebo stavbu domovní čerpací
stanice splaškových vod dle schválené dokumentace.
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Čerpání a splátky zápůjček
1. Úvěr lze čerpat nejpozději do jednoho roku
od uzavření smlouvy o úvěru. Po tuto dobu
se úvěr neúročí. Lze sjednat ve smlouvě
o úvěru jinak.

Žádost o úvěr
1. Úvěr z FRBS lze poskytnout výhradně na
základě žádosti žadatele. O poskytnutí
úvěru z FRBS rozhoduje Zastupitelstvo
Obce Staříč.

2. Úvěr lze čerpat na základě formálně
a věcně správných daňových dokladů
předkládaných Obci Staříč. Obec Staříč
proplatí doklad na účet dodavatele. V případě, že doklad bude posouzen jako formálně nebo věcně nesprávný, Obec Staříč jej neproplatí a vrátí jej zpět žadateli.
V odůvodněných případech lze provést
proplacení již uhrazených dokladů přímo
žadateli.

2. Žádost o poskytnutí úvěru musí žadatel
doručit na adresu sídla Obce Staříč.

3. Úvěr se splácí v pravidelných měsíčních
splátkách počínaje měsícem následujícím
po uplynutí doby dle čl. IV odst. 1. Lze sjednat možnost předčasného splacení úvěru.
V případě předčasného splacení úvěru je
Obec Staříč oprávněna požadovat po žadateli zaplacení poplatku ve výši 500 Kč za
administrativní úkony související s předčasným splacením.

c) datum narození fyzické osoby nebo IČO
právnické osoby žadatele;

3. Žádost musí obsahovat zejména:
a) jméno a příjmení žadatele, případně název
právnické osoby a identifikaci jejího statutárního orgánu;
b) místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo
sídlo právnické osoby žadatele;

d) přesné označení předmětné nemovité věci:
- adresa, číslo popisné (je-li vydáno),
číslo parcely, číslo listu vlastnictví
- výpis z katastru nemovitostí prokazující
vlastnické právo k domu
- v případě potřeby stavební povolení
či jiný příslušný doklad o přípustnosti
stavby, na níž je žádáno o úvěr a příslušnou projektovou dokumentaci;

Zajištění úvěru
1. Úvěr musí být zajištěn

e) přesnou specifikaci účelu dle čl. III, na
který bude poskytován úvěr;

a) minimálně jedním ručitelem, který se Obci
Staříč v písemné formě zaváže, že uspokojí Obec Staříč, jestliže žadatel svůj dluh
nesplní, nebo

f) předběžnou dohodu s dodavatelem stavby,
na níž je žádán úvěr s orientační cenou
stavby, při svépomoci odhad nákladů,
které při realizaci budou doloženy řádnými
daňovými doklady;

b) zástavním právem k nemovité věci ve prospěch Obce Staříč.

g) přesný popis účelu, na který je úvěr požadován, při kumulaci účelů je třeba popis
rozepsat;

2. Obec Staříč si vyhrazuje právo osobu
ručitele nepřijmout v případě, kdy bude
posouzen jako osoba s rizikem splatit úvěr
v případě, že žadatel neuhradí svůj dluh
(probíhající exekuční řízení, insolvenční
řízení apod.).

h) předpokládaná lhůta dokončení stavby;
i) požadovaná výše úvěru;
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j) navrhovanou formu zajištění dle čl. V buď
ručitelem nebo zřízením zástavního práva
k nemovité věci. V případě zajištění zástavním právem se zástava zřídí ve výši 130 %
poskytnutého úvěru.

Smlouva o úvěru
1. S žadateli, kteří byli schválení Zastupitelstvem Obce Staříč, uzavře Obec Staříč
smlouvu o úvěru, a to do 30 dnů od vyrozumění o výsledku zasedání Zastupitelstva
Obce Staříč o tom, s kým uzavře smlouvu
o úvěru dle čl. VI odst. 6.

4. Obec Staříč může pro snazší zpracování
žádostí o poskytnutí úvěru vydat závazný
formulář, který musí být zveřejněn na
úřední desce Obce Staříč.

2. Smlouva o úvěru musí obsahovat zejména
tyto údaje:

5. Zastupitelstvo Obce Staříč posoudí doručené žádosti na svém prvním zasedání,
které bezprostředně následuje po doručení formálně a věcně správné žádosti.
Obec Staříč dále posoudí, zda je předpoklad, že je žadatel schopen úvěr řádně
splatit, tedy především, zda proti němu
není vedena exekuce, neprobíhá insolvenční řízení apod. V případě, že žadatel
bude posouzen jako osoba neschopná
řádně splatit úvěr, Obec Staříč úvěr neposkytne. Po posouzení doručených žádostí
Zastupitelstvo Obce Staříč usnesením
rozhodne o tom, který žadatel splňuje
podmínky stanovené těmito pravidly
FRBS, smlouvou o úvěru a s kým schvaluje uzavření smlouvy o úvěru.

a) označení smluvních stran (jméno a příjmení, případně název právnické osoby,
místo trvalého pobytu, případně sídlo
právnické osoby, datum narození, případně IČO a identifikaci statutárního
orgánu právnické osoby);
b) identifikace typu účelu poskytnutého
úvěru podle čl. III, v případě kumulace
úvěru skladba účelů;
c) celková výše úvěru;
d) dobu čerpání (nejpozději do jednoho roku
od uzavření smlouvy o úvěru);
e) číslo účtu Obce Staříč, na který budou
spláceny splátky;
f) výši splátek včetně výše úroků, dobu splatnosti, termín splatnosti jednotlivých splátek a způsob splacení;

6. O výsledku zasedání Zastupitelstva Obce
Staříč budou starostou obce všichni žadatelé vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy
o úvěru. Právo na uzavření smlouvy
o úvěru zaniká, pokud žadatel neuzavře
s Obcí Staříč smlouvu o úvěru do 30 dnů
po vyrozumění o výsledku zasedání Zastupitelstva Obce Staříč.

g) prohlášení o zajištění úvěru, případně
písemné prohlášení ručitele;
h) závazek žadatele čerpat úvěr na sjednaný
účel;
i) smluvní pokuta za prodlení splátky a ujednání o ztrátě výhody splátek;
j) ujednání o právu Obce Staříč odstoupit
od smlouvy o úvěru v případě, že žadatel
použije poskytnuté peněžní prostředky na
jiný než sjednaný účel.

7. V případě, že Zastupitelstvo Obce Staříč zjistí, že je žádost formálně či věcně
nesprávná, vrátí žadateli tuto žádost
k přepracování a doplnění. Dnem doručení
žádosti se považuje den, kdy byla doručena
formálně a věcně správná žádost.

Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná
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1. Jestliže se při poskytování úvěru kumulují u jednoho uživatele účely s rozdílnou
dobou splatnosti u téhož domu, použije se
při uzavírání smlouvy o úvěru delší doba
splatnosti s odpovídajícími úroky.

4. Na poskytnutí úvěru podle těchto pravidel
FRBS není právní nárok.
5. Tyto pravidla nabývají účinnosti okamžikem schválení.
6. Okamžikem účinnosti těchto pravidel se
ruší „Pravidla Fondu rozvoje Obce Staříč“
schválena Zastupitelstvem Obce Staříč dne
23. února 2017 usnesením č. 688/1738,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. června
2018, dodatku č. 2 ze dne 25. března 2019
a dodatku č. 3 ze dne 15. dubna 2019.

2. Skutečnost, že splácení jistiny může být
ve stanovených případech zahájeno později, tedy v době jednoho roku od uzavření
smlouvy o úvěru, nemá prodlužení vliv na
celkovou dobu splácení poskytnutého
úvěru.
3. Obec Staříč předloží na konci každého
kalendářního roku Zastupitelstvu Obce
Staříč vyhodnocení hospodaření FRBS.

Ing. Libor Macháček, v.r., starosta obce
Zbyněk Prokop, v.r., místostarosta obce

Sběr biologického odpadu – Hatě
Občané obce Staříč mohou odkládat organicky rozložitelný materiál ze svých zahrad
– tzv. bio odpad na sběrné místo, které
se nachází v areálu na „Hatích“. I když je
podrobně popsáno, co kam patří, někteří
lidé si s tím nelámou hlavu, čímž dosti komplikují další nakládání s tímto odpadem.
Velké větve, které mají svůj prostor označen
– zaměstnanci obce dále štěpkují a je dosti
náročné oddělovat trávu a listí, popřípadě
i něco horšího od větví. Drobný odpad, jako
tráva, nahnilé plody ovocných stromů, listí
nebo drobný ořez thůjí patří do připraveného
kontejneru – ale bez pytlů či jiných nádob,
které doma překážejí a nejsou bio.
Areál je otevřen prozatím celodenně, ale
vzhledem k stále se opakujícím potížím s udržením pořádku a tím i zvyšující finanční zátěži
se uvažuje o zavedení provozní doby.

Provozní doba

Žádáme občany, aby bio materiál odkládali
na určená místa a děkujeme těm, kteří tak
činí.

od 1. dubna do 31. října
Pondělí – pátek

7.00 – 19.00

Sobota		

8.00 – 18.00

Celý objekt je monitorován.
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Právní poradna 2021
Obec Staříč informuje občany o poskytování bezplatné právní poradny v roce 2021.
Právní poradna je občanům k dispozici
vždy od 17:00 do 18:00 hodin, v následujících termínech:
16. června; 14. července; 18. srpna; 15. září; 13. října; 10. listopadu; 15. prosince
Právní poradna je určena občanům obce Staříč, formou ústních konzultací v obřadní
síni Obecního úřadu Staříč, Chlebovická 201. V případě velkého zájmu zůstává
advokát na místě i po 18:00, až do vyřízení posledního zájemce.
Právní poradna je pro občany obce připravována ve spolupráci s Advokátní kanceláří
Jiřího Kubaly, advokáta. Kontaktní e-mail: jiri.kubala@ak-fm.cz, tel: 777 023 263.

Obecní knihovna
Pro knihovnu byl začátek letošního roku
zase smutný. Knihovna bez čtenářů
a hlavně bez děti je prázdná. Bylo sice pro
veřejnost zavřeno, ale knihy se po telefonické domluvě předávaly přes okno nebo
dveře. Určitě se více četlo, protože jsem
každý den chystala hromádky objednaných knih. Také se pokračovalo v nákupu
nových knih.
Registrační poplatek na tento rok zůstává
stejný. Dospělí 80,- Kč a děti do 15 let
platí 50,- Kč.
Provozní doba knihovny:

Plánovaná letní dovolená

Pondělí 8.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 17.00
Středa 8.00 – 15.00
Čtvrtek 8.00 – 14.00
Pátek 8.00 – 14.00

21.6. – 25.6. , 21.8. – 26.8., 24.9. – 29.9.
V tyto dny bude knihovně určitě zavřena.
Čtenáři, kteří v knihovně nahlásili svůj
email, dostávají pravidelně emailem
všechny změny v knihovně.
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Provozní doba České pošty
Česká pošta upozorňuje na změnu provozní doby od 01. října, a to následovně:
pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:

od 13:00 do 18:00 hodin
od 08:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin
od 13:00 do 18:00 hodin
od 08:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin
od 08:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin
Telefonní číslo: 954 273 943

Novou užitečnou službu mohou od dubna
využít ve Staříči cyklisté, kteří vyrážejí na
výlety na elektrokolech. Veřejná nabíjecí stanice elektrokol bude nově instalována před

Obecním úřadem. Místo bylo vybráno s cílem
podpořit obecní restauraci, kde by se cyklisté
mohli během nabíjení občerstvit. Teď lze jen
posedět u kašny v centru obce.
Zastupitelstvo chtělo elektrocyklistům usnadnit plánování výletů, a proto využilo nabídku
společnosti TOROLA racing s.r.o., která prodává rakouská elektrokola KTM a významně
se podílí na vzniku sítí beskydských nabíjecích stanic elektrokol. Obec této společnosti
umožnila na svém pozemku umístit naváděcí směrovou ceduli pro jejich provozovnu.
K nájemnému ve výši 10.000 Kč ročně se společnost TOROLA racing s.r.o. zavázala dodat
zdarma nabíjecí stanici a součástí smlouvy
bylo také poskytování cen např. pro cyklistický závod „Okolo Staříč@“.
Nabíjecí stanice je certifikované elektrické zařízení a umožnuje nabíjení 3 elektrokol najed-
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nou. Cyklisté jejichž kola májí pohon BOSCH
mohou využít integrované rychlostní nabíječky
BOSCH (0-50% kapacity za 1,5 hod.), která je
součásti nabíjecí stanice (nemusí si tak vozit
na výlet vlastní nabíječku). Dále zde budou dvě
vestavné zásuvky na 230 V pro nabíjení elektrokol s připojením vlastní nabíječky. Využití
nabíječky je díky vstřícnosti obce pro cyklisty
bezplatné (pro představu nabití jednoho kola
vyjde na 2 až 4 Kč). Zavedením nabíjecí stanice
do map a propagačních materiálů se zároveň
jedná o určitou formu propagace naší obce.

Cyklistika je ve Staříči velmi populárním
a obcí podporovaným sportem. Ve sportovním areálu je hlavně dětmi hojně využíván
pumptrack a z kopce Okrouhlá zase singletrail. Vždy v květnu se v areálu pod Okrouhlou konaly závody „Pumptrack party“ a ve
stejný den Staříč hostil seriál závodů horských
kol všech kategorií pořádaný cyklistickým
oddílem „Kohouti Pržno“. Každoročně TJ
Sokol spolu s Obcí Staříč pořádá pro děti
i dospělé cyklozávod „Okolo Staříč@“. Územím obce vedou dvě značené cyklostezky
(č. 6003 a 6006) přes okolní obce v podhůří
Beskyd. Teď tady nově budeme mít nabíjecí
stanici pro elektrokola.

Na nabíjecí stanici se také nachází QR kód,
který odkazuje na mapu sítě nabíjecích stanic
v Beskydech. Načtením QR kódu chytrým telefonem se Vám otevře stránka Mapy.cz s vyznačením nabíjecích stanic a s možností využití
navigace Mapy.cz přímo ve Vašem mobilu.

Aleš Žurovec,
za obec Staříč

Hospodaření v obecních lesích a úspěšné
čerpání různých dotačních titulů
Obec Staříč vlastní a vlastními silami hospodaří na 66,3 hektarech lesních pozemků.
Pozemky v extravilánu jsou zatím evidovány ve zjednodušené evidenci původního
Katastru nemovitostí, kde není určen druh
pozemku. V roce 2019 obec výhodně koupila
pozemek o rozloze 4268 m2 na Kamenné,
který je zarostlý náletovými dřevinami
a v roce 2020 obec koupila 1,4 ha lesa, který
v minulosti Staříčané neuváženě prodali spekulantům z jižní Moravy. Největší obecní
lesy (32,5 ha) se nacházejí v místní části
Lipiny nad řekou Olešnou, pak obci patří
velká část lesa Harasák u Lysůvek, dva lesní
pozemky v lese „Hluboký“ u Lysůvek. Další
obecní, lesní pozemky jsou u Paskovského
lesa, v Hatích je taky 9,5 ha obecního lesa,

cca 1,5 ha lesa se nachází v Kaburni a dále
obci patří nějaké lesní porosty podél potoků.
Aby obec byla schopna obhospodařovat
tak rozsáhlé lesní pozemky, bylo zapotřebí
dokoupit techniku. Začátkem roku 2020
byl koupen traktor japonské značky Kubota
s čelním nakládačem, lesní vyvážečka s hydraulickou rukou a drapákem, mulčovací příkopové rameno a traktorový nosič kontejnerů.
Na všechno toto vybavení byly poskytnuty
dotace ve výši 50 % pořizovací ceny. Dotace
byly z Podpůrného garančního lesnického
a rolnického fondu, a také ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Veškerou práci
v lesích zajišťují obecní zaměstnanci. Hlavně
smrkové lesy byly v naší obci v posledních
15 letech devastovány důsledkem náletů
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na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v lesích“, na jaře jsme obdrželi finanční
náhradu ve výši 128 tisíc korun. Následně
jsme tento finanční příspěvek byli schopni
znovu odůvodnit a na podzim jsme čerpali
navíc ještě 66 tisíc korun. Příspěvky byly
poskytnuty ze státního rozpočtu, kapitoly
Ministerstva zemědělství.
Subjekt, který hospodaří na více než 50 ha
lesních pozemků je ze zákona povinen si
nechat vypracovat tzv. Lesní hospodářský
plán (LHP), plán určuje práce v lesích pro
období dalších 10 let. Tento LHP máme
již zpracovaný a nyní je v připomínkovém
řízení. Na vypracování tohoto nového LHP
budeme za pomocí lesního hospodáře rovněž
žádat o dotace.

lýkožrouta smrkového, který spolu se suchem
a dalšími chorobami poškodily celistvost lesních porostů. Proto obec v posledních letech
nedělá žádnou úmyslnou mýtní těžbu, obecní
zaměstnanci provádějí jen nahodilou těžbu
v zasažených porostech. Na vzniklých holinách pálí nebo štěpkují klest a chystají plochy na kterých staví oplocenky pro novou
výsadbu. V loňském roce postavili 6 oplocenek. Na oplocení se nám za pomocí lesního
správce podařily vyřídit rovněž dotace krajského úřadu. Pro šetrné přibližování dřeva
byl také pořízen lesní naviják za traktor se
štítem a dálkovým ovládáním.
Chtěl bych upozornit, že dle lesního zákona
je striktně zakázáno vstupovat do lesních
oplocenek a když už, tak za sebou vždy
zodpovědně zavírat. Navíc se nám povedlo
v minulém roce vyřídit „finanční příspěvek

Na jaře opět proběhla výsadba, kterou provedli hlavně obecní zaměstnanci. Do naši
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oblasti se sadí většinou jen listnáče (skladbu
výsadby stát reguluje pomocí dotací), z jehličnanů lze čerpat dotace pouze na jedli, ale
u jedliček je velké riziko, že je po 7 letech
péče někdo vyřeže na Vánoce, proto je nesadíme. V loňském roce jsme taky tzv. vylepšovali některé řídké kultury výsadbou olší
v kořenovém balu. Momentálně se potýkáme
s problémem nedostatku sadebního materiálu. Něco máme již zamluveno z podzimu,
ale sazenic je z důvodu kůrovcové kalamity
v republice celkově nedostatek. V letošním
roce pro zpestření a zvýšení odolnosti lesů
budeme nově sázet i třešeň, borovici a modřín. Na výsadbu vždy vyřizujeme dotace,
která dnes činí 12 Kč na jednu sazenici.
Ze stejného programu lze také čerpat dotace
na tzv. zajištění (tj. dosažením stavu, kdy již
není zapotřebí stromky chránit před zvěří,
rychle rostoucí buřinou a zároveň je porost
dostatečně hustý) a výchovu lesních porostů
do 40 let věku lesa (prořezávka a probírka).
Žádost pro rok 2021 je již podána.
Další akcí pro zlepšení biodiverzity v zemědělské krajině je výsadba stromových alejí
v polích. Letošní jarní výsadba bude za
finanční podpory Státního fondu životního
prostředí ČR. Dotaci ve výši 100 % nákladů,
pro další, téměř 400 metrů dlouhou obecní
alej, již máme schválenou. Po vzoru obce a ze
stejného dotačního titulu budou realizovat
výsadbu alejí na svých pozemcích také tři
soukromí vlastníci (na Kamenné a u Paskovského lesa). Vyhodnocení akce provedeme
v dalším čísle Zpravodaje.
Věřím, že všechna výše uvedená práce přispívá ke zlepšení životního prostředí v naší
obci a chtěl bych tímto poděkovat všem
zúčastněným.
Aleš Žurovec, za obec Staříč
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Poděkování

Paní Vlastislava Mlčoušková děkuje MUDr. Lacikové za příkladnou zdravotní péči.
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Aktuality z obchvatu
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Plán akcí turistického oddílu
10.7. - jednodenní autobusový zájezd:

žst. Kaproun (zde byl vyloučen z přepravy Jára
Cimrman a má tady památník), úzkokolejná
železnice vinoucí se krásnou krajinou, rybníky,
Pevnostní areál Slavonice, zajímavé skalní útvary
(asi nejznámější Ďáblova prdel).

Hostýnské vrchy - zřícenina hradu Šumburk,
Kelčský Javorník (rozhledna), chata Tesák, Rajnochovice hostinec „Ve Dvoře“
NEBO

23.10. - turistický pěší výlet v Beskydech

Malá Fatra - Šútovský vodopád, Mojžíšovy
prameny, Chleb, Chata pod Chlebom, Šútovo,
Kralovanské jezero (přírodní koupání)

To je zhruba vše. Celý program se bude odvíjet
od momentální pandemické situace. Jakmile
bude možné vycestovat rozumně na Slovensko,
vyrazíme nejdříve tam.

24.7. - jednodenní autobusový cyklo-turistický
zájezd - Vítkovská vrchovina ( vodní nádrž
Kružberk, zřícenina hradu Vildštejn, rozhledna
na Kopřivné, Břidlicová stezka)

Jako vždy budou připravené trasy různých délek,
aby si užili všichni a mohli si vybrat.
Přihlásit na všechny zájezdy se můžete ihned
v knihovně u Blanky Peškové, nebo u mne.
Veškeré další informace budu postupně posílat.

11.9. - jednodenní autobusový zájezd, podle toho
co nevyjde 10.7., nebo Jeseníky - (túra mimo
značky po skalách s výhledy na Praděd a přes
jednu zříceninu hradu „zatím tajné“)

Jakékoliv dotazy pište na mou e-mailovou adresu
nebo zavolejte. Honza Šigut tel. 60535

25.9. - 28.9. - turistický a možná (pokud bude
volný vlek) i cykloturistický autobusový zájezd
do ČESKÉ KANADY a na MORAVSKOU SIBIŘ
(víte kde to je?).

Stařičští senioři v důsledku vlekoucí se koronavirové krize nemohli navazovat sociální kontakt
s vrstevníky.

Ubytování na Bizoní farmě Rožnov - dvoulůžkové, čtyřlůžkové (oddělené ložnice) a apartmány.
Všechny pokoje i apartmány mají vlastní sociální
zařízení, ledničku, televizi, WIFI....

Situace je taková, jaká je a výbor klubu, i když
se zatím nemohl sejít, již připravuje program na
léto 2021. Doufáme, že stávající stav nám dovolí
uskutečnit naše plánované akce a budeme moci
vyrazit na poznávací zájezdy.

Cena za jednu noc s polopenzí přibližně 1000 Kč
(ještě řešíme s ubytovacím zařízením) a doprava
600 Kč. Na farmě je restaurace, kde se podávají
speciality z bizoního masa a vaří i bizoní pivo.
Pokud jste v těchto místech ještě nebyli, tak se
jedná o oblast u Rakouských hranic s nadmořskou výškou 600- 700 m.n.m. Nachází se tady
spousta zajímavých míst - královský hrad Landštejn, zámek Český Rudolec (chtěl koupit Karel
Gott) se zámeckým pivovarem, historické město
Slavonice (přezdívané malá Telč), samozřejmě
město Telč, Dačice (zámek a zámecký park), Havlova hora s rozhlednou a příjemným lesoparkem,

Chtěli bychom navštívit Moravský kras a Macochu, láká nás i výlet do nejzažšího cípu Jeseníků-do Javorníku, kde je překrásná příroda.
Každoroční „basa“ bohužel nevyšla, těšíme se
na setkání všech na výroční členské schůzi a při
smažení vaječiny v květnu. V závislosti na vývoji
pandemie budou termíny oznámeny předem
úsekovými důvěrníky.
Doufáme, že v létě již bude situace stabilizovaná
a my se můžeme těšit na setkání a plánované akce.

Ing.Blažena Peterková
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Prostě ve formě
V posledním čísle zpravodaje jsem se ptala
„Podaří se?“ Všichni známi jsme drželi palce
a přáli úspěch. PODAŘILO SE!

Liduška Šokalová se svým parťákem Honzou
Šimčákem úspěšně dokončila v závěru loňského roku 4. ročník soutěže „Prostě ve formě“.
Soutěž absolvovalo 267 účastníků a jen 20 zdolalo všech 60 tras. V podstatě jde o zábavnou
turistickou soutěž, ve které se mnozí chtějí
prověřit vlastní síly.
Liduška skončila v absolutním pořadí pátá,
v ženách na 2. Místě. Parťák Honza se umístil
šestý a čtvrtý za muže. Celkem urazili v soutěži
1000 km. BLAHOPŘEJEME!
Vyhlášení vítězů soutěže „Prostě ve formě“
2. a 3. místo, se vítězka nezúčastnila pro nemoc,.
Od ledna letošního roku probíhá 5. ročník s názvem „Cesta kolem světa“ . Informace najdete
na www.prosteveforme.cz. Kdo se zvedne od
televize, od nekonečných seriálů, ať se zapojí!!
Můžete v tomto kole získat mnoho hodnotných
cen ( ve výši více než 150 000 Kč). Ceny se losují
a nevyhrává nejlepší, ale největší šťastlivec.
V letošním roce někteří již splnili 1. kolo
a navštívili 20. míst. Naše dvojice se zapojí
v polovině března, aby získala dobré výsledky.
V podzimním období doháněli čas a během
dvou měsíců museli zvládnout každé dva dny
30 km.
Liduška i přes nepřízeň počasí a období covidu
se udržuje v kondici a dodržuje tréninkový plán.
V době od 15. ledna do 5. února během a chůzi
urazila v tréninku 308 km, kterými podpořila
svou domovskou TT Slezan F-M. oddíl atletika, a tak pomohla atletickému oddílu získat
v celostátní soutěži 3. místo.
Liduško, Honzo, hodně dobré pohody, síly
a optimismu na cestě za dalšími úspěch.

Mgr. Jana Squrzi
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Výtvarný odkaz heraldika
Jiřího Loudy je kompletní
se o ně více zajímat a vytýčil si smělý cíl – veškeré erby tohoto rytířského řádu nakreslit do
uceleného souboru. Ke splnění jeho záměru
však nevedla přímá cesta. Po roce 1948 byl Jiří
Louda určitou dobu politicky perzekuován,
přesto získal zaměstnání ve Státní vědecké
knihovně v Olomouci a obyvatelem hanácké
metropole zůstal natrvalo.

V loňském roce uplynulo sto let od narození Jiřího Loudy – účastníka odboje v době
II. světové války, ale především heraldika
světového významu – člena Britské heraldické společnosti v Londýně, Francouzské
heraldické společnosti v Paříži a Mezinárodní
heraldické akademie v Ženevě.
Pan Jiří Louda je autorem znaku a vlajky
obce Staříč, které od roku 1994 těší oko
a srdce Staříčanů.

Erby rytířů Podvazkového řádu se jeho
dlouhým životem „vinuly“ jako pomyslná červená nit. Během úsilí o jejich výtvarné ztvárnění bylo Jiřímu Loudovi souzeno postupovat
často oklikami. Značnou část jeho profesního
života totiž zaujímala publikační činnost spojená s propagací heraldiky a mnoho času, úsilí
a výtvarného talentu věnoval návrhům i tvorbě zejména městských znaků Čech, Moravy
a Slezska. Od vytčeného cíle neustoupil ani po
roce 1989, kdy jej dlouhodobě zaměstnávaly
návrhy a výtvarné realizace nových státních
symbolů Československa a posléze České
republiky či práce v podvýboru pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny ČR. Erby
rytířů Podvazkového řádu nikdy nepustil ze
zřetele. Pokud jeho zdravotní stav dovoloval,
nakreslených erbů přibývalo až do roku 2011.
V posledních čtyřech letech života již pouze
mohl přehlédnout svoje dílo a sobě stanovený
cíl považovat za dosažený, neboť veškeré erby
rytířů Podvazkového řádu z let 1348 – 2011
nakreslil. Jiřímu Loudovi nebylo bohužel
souzeno spatřit tyto kresby v knižní podobě.
Pět let po jeho úmrtí se však situace změnila.
V loňském předvánočním čase byla vydána
dvojjazyčná publikace s názvem Coats of
Arms of the Knights of the Order of the Garter
/ Erby rytířů Podvazkového řádu.

Rodák z Kutné Hory byl výtvarným talentem nadán od mládí a heraldika se stala jeho
osudem od počátku 40. let 20. století. V době
válečného pobytu ve Velké Británii se pro Jiřího Loudu stala důležitou návštěva kaple sv.
Jiří na hradě Windsor u Londýna, kde poprvé
spatřil erby rytířů Podvazkového řádu. Začal

Coats of Arms of the Knights
of the Order of the Garter

Jiří
Louda
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erbovní soubory popisuje soukromý život Jiřího Loudy souběžně se prolínající s výtvarnou
i publicistickou tvorbou a plněním životního
cíle, který si jako mladý muž vytýčil.

Finančním příspěvkem obec Staříč podpořila vznik vysněné publikace autora a jeden výtisk zakoupila k nahlížení v obecní knihovně.
Editoři publikace PhDr. Karel Müller, Mgr.
Michal V. Šimůnek a PhDr. Karel Podolský
stáli, vzhledem k velkému rozsahu Loudovy
pozůstalosti, před nelehkým úkolem. Obsah
knihy vypovídá o jejich odborné erudici a realisticky zvolené koncepci. Celkové rozvržení
poměru textové a obrazové matérie symbolizuje prolínání dvou poloh Loudovy osobnosti.
Vizuální podoba publikace tak v poměrně
rozsáhlých a odborně kompaktních kapitolách nepravidelně vložených mezi jednotlivé

Největší prostor v knize zaujímá více než tisíc erbů rytířů Podvazkového řádu - zásluhou
autorova výtvarného projevu je každá kresba
osobitým uměleckým dílem. Jednotlivé soubory jsou ohraničeny léty vlády anglických panovníků a panovnic – Eduardem III. (králem
od roku 1327), zakladatelem a 1. suverénem
(1348 – 1377) Podvazkového řádu počínaje,
po Alžbětu II. a zároveň 30. suveréna (1952
–) Podvazkového řádu. Kresby a jejich textový
doprovod jsou publikovány dle původního
Loudova záměru. Vizuálně jednotné soubory nejprve obsahují podkladově barevně
odlišený textový medailon s vyobrazením
erbu příslušného řádového suveréna a poté
následuje chronologicky datovaný a číslovaný
přehled erbů osob přijatých do Podvazkového
řádu v období jeho vlády. Počínaje erbem
č. 814 však dochází k statistickému zkreslení
– důvody proč jsou některé erby označeny
neposloupným číslem doplněným písmenem,
které je jinak vidět pouze u erbů suverénů
řádu v textových medailonech, jsou uvedeny
v ediční poznámce knihy.
Mezi erby rytířů Podvazkového řádu lze
vidět deset takových, které náleží nositelům
spjatých se zeměmi Koruny české. Zajímavé
je také porovnání (byť je zřejmé, že jednotliví
suveréni řádu vládli v odlišně dlouhém čase)
počtu přijatých řádových členů. Nejvíce (133)
jich bylo v době vlády královny Viktorie, která byla 25. suverénem řádu (1837 – 1901).
Naopak během krátkého panování Eduarda
V. - 7. suveréna řádu (1483) a Eduarda VIII.
- 28. suveréna řádu (1936) se novým členem
nestal nikdo. Širší veřejnosti známý panovník
Richard III. – 8. suverén řádu (1483 – 1485)

Vybraný erb anglicky hovořících rytířů (ek)
Podvazkového řádu:
Charles Portal (1893 – 1971),
1. vikomt z Hungerfordu
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vazkového řádu je nutné vyslovit respekt vydavatelům a poděkovat všem, kteří na vydání
publikace finančně přispěli. Vizuální podoba
Loudových kreseb erbů rytířů Podvazkového
řádu dokládá oprávněnost citátu anglického
heraldika Anthony Wagnera: Heraldika je
těsnopis historie.

touto poctou nehýřil (7), obdobně proslulý
Jindřich VIII. – 10. suverén řádu (1509 –
1547) byl v tomto směru aktivnější (53),
jeho dcera Alžběta I. – 13. suverén řádu
(1558 -1603) přijala totožný počet osob (53)
a její jmenovkyně Alžběta II. – 30. suverén
řádu (1952 -) obsadila v pomyslné tabulce
druhé místo (zatím přijala 109 nových členů
– publikace obsahuje erby 98 řádových členů
z tohoto počtu. Jména přijatých osob v letech
2011 – 2020 jsou v textu knihy pro doplnění
uvedena).

Jiří Louda: Coats of Arms of the Knights of
the Order of the Garter / Erby rytířů Podvazkového řádu – editoři: PhDr. Karel Müller,
Mgr. Michal V. Šimůnek, PhDr. Karel Podolský, ISBN: 978-80-244-5621-8 (Univerzita
Palackého), 978-80-88384-02-1 (Vlastivědné
muzeum), 688 str., 1. vyd. – Vydavatelství
Univerzity Palackého a Vlastivědné muzeum
v Olomouci v roce 2020

Jiří Louda byl jako heraldik uznáván i v kolébce této pomocné vědy historické, kterou
byla a je Velká Británie. Předmluvu knihy
napsal Charles, princ z Walesu - budoucí anglický král a 31. suverén Podvazkového řádu.
Její vydání je mimořádný projekt, který významem přesahuje hranice České republiky.
Přijetí u odborné veřejnosti již nyní naznačují
hlasy udělené v Anketě o knihu roku 2020.
Po četbě knihy Coats of Arms of the Knights
of the Order of the Garter / Erby rytířů Pod-

Knihu si můžete prohlédnout také v obecní knihovně.

Stanislav Vaněk

Plánované akce

(termíny se mohou měnit podle pandemické situace)
25.-26. června

12. června
slavnostní otevření dětského hřiště Pod
Okruhlou, Kulturně zábavné odpoledne
(Vladimír Hron, Pokáč a další)

burza dětského oblečení

14. srpna Oslava 110 let Sokola ve Staříči
21. srpna letní kino pro děti

19. června
závod horských kol „Rubačka na Stařiču“
ve všech věkových kategoriích
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3. září

letní kino pro dospělé

4. září

cyklozávod „Okolo Staříč@“
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Balcarovy povídky
Vážení staříčané. Napsat povídku v této smutné době, abyste se zasmáli, je těžké.

snesli po schodech bečku. Bál jsem se, aby to
dobře dopadlo, protože pan Veka měl v sobě pět
velkých slivovic. Bylo před velikonočními svátky.
Zelí vydrželo dost dlouho. Před velikonocemi si
mamka vzpomněla, že přece otec dal do bečky
jablka. Jelikož jsme čekali přírůstek do rodiny,
abych nebyl jedináček, tak jsem mamce vyhověl
a šel do sklepa vytáhnout pár jaderníček. Vůbec
si nedovedete představit, jak jsem se k nim dostal. Tady v naši obci to určitě znají. Ale já z periférie Slezské Ostravy jsem netušil, že musím
vyhodit na zem pomalu metrák zelí, než narazím
na první kyselé jablko. Když už kolem mě byla
halda zelí, s úsměvem jsem držel jablko a donesl
ho milované mamce. Byla moc ráda a přinesla
mi pudink, který dodnes miluji. Jenomže já zapomněl na zelí, které bylo vedle bečky, protože
kamarádi už čekali na hřišti s balonem.

Napsal jsem povídku z padesátých let, měl
jsem deset let, letos osmdesát ….
Moje povídka je stejně pravdivá jako předešlé.
Psal se rok 1950 a já měl deset let a otec nařídil:
---koupíme zelí, dáme do bečky. Milan bude
šlapat …Mamka zvedla oči, protože věděla
jaký nepořádek bude v kuchyni. Vaštrok (dnešní
necky), struhadlo. Otec nastoupil. Když byl
vaštrok plný, Milan vlezl boso do bečky. Drama
začalo. Škoda, že v té době nebyla kamera. V roli
Pata otec a v roli Mata já. Mezi vrstvami zelí,
sůl, kmín a cibule. Moje nohy už byly studené ,
nesměl jsem ani ceknout, natož něco vymyslet
…Mamka odebírala vodu plechovým hrncem,
já dostal pár ran plecháčem do mých sportovních nohou. Několikráte zelí měnilo barvu na
červenou. Otec si vzpomněl na jablíčka zvané
jaderničky, které vložil vedle sebe. V půlce bečky našlapaného zelí kladl jaderničky. „Mi je
zima. „Vydrž“ zařval můj otec. Vydržel jsem.
Dostat do sklepa metrákovou bečku, to byl další
problém. Zavolej souseda, ten nám pomůže.
150 kilogramový pekař, zvaný Veka, jak mu na
Josefské říkali, s pomoci 60kilogramového otce

Uplynulo několik dní a otec šel pro zelí do
sklepa. Slyšeli jsem ze sklepa hodně drsných
slov. Ukradli nám hodně zelí řval otec. Já si
hned vzpomněl, že jsem zapomněl dát zelí zpět.
Mamka to zachránila. Už shnilé zelí vynesla na
dvůr do kompostu.
Zelí už nešlapeme, v Tescu je ho prozatím dost.
Hlavně zdraví přeje Milan Balcar

Vítání občánků - podmínky a postup
Na obřad vítání občánků
jsou dítě a jeho zákonní zástupci zváni na základě předem vyplněného souhlasu
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Formulář je k dispozici v kanceláři
obecního úřadu a na webových stránkách
www. staric.eu v sekci Obecní úřad - formuláře.

V případě, že se chce zákonný zástupce
s novorozeným dítětem zúčastnit obřadu
vítání občánků, je zapotřebí, aby vyplnil
souhlas. Vyplněný souhlas zákonný zástupce
zašle poštou nebo podá osobně prostřednictvím podatelny obecního úřadu Staříč.
Prosíme rodiče, aby po narození dítěte,
přinesli na obecní úřad rodný list dítěte.
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Iveta Muroňová, Kryštof Greguš, Jakub Malý, Christián Novosad, Adéla Bittnerová, Matyas Šimara.
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Loňské kolotoče

Staříčský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, čtvrtletník.
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