Ve čtvrtek 7. května 2015 byl v rámci oslav 70. let od ukončení druhé
světové války přistaven na náměstí ve Starém Jičíně válečný tank
T34. Obec Starý Jičín chtěla zavzpomínat na osvobození naší obce.
(článek na straně 15).
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Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 08.04.2015:
4. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu
s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění:
4.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu:
Bc. Rudolfa Kalíška a Ing. Tomáše Kovařčíka.
4.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 4.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 08.04.2015.
Organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání:
4.3. S o u h l a s í
se záměrem spolufinancování projektu na
nákup dopravního automobilu pro JPO II obce Starý Jičín ve
výši 15% předpokládané ceny automobilu. Předpokládaný podíl
obce činí cca 570 tis. Kč. Jedná se o investiční záměr Moravskoslezského
kraje na nákup dopravních automobilů pro JPO II a JPO III obcí MSK
z Regionálního operačního programu NUTS II, prioritní osa: 1 Regionální
infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.4 Infrastruktura
integrovaného záchranného systému a krizového řízení.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených
dokumentů, včetně podpisu příslušné smlouvy.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
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Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 22.04.2015:
5. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu
s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění:
5.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu:
p. Martina Pecháčka a p. Zdeňka Šustka
5.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání
5. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 22.04.2015
5.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 18.3.2015 do 8.4.2015.
Finanční záležitosti
5.4. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Starý Jičín
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014 a účetní závěrky
příspěvkových organizací Základní školy Starý Jičín a Mateřské
školy Starý Jičín k rozvahovému dni 31.12.2014 bere zastupitelstvo
obce na vědomí.
5.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 1. a
2. změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2015.
5.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání a plnění rozpočtu
obce k 31.3.2015.
Majetkoprávní záměry obce
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 85 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákon o obcích) po projednání schvaluje:
5.7. Odkoupení pozemků (od fyzických osob) v k.ú. Vlčnov u Starého
Jičína - p.č. 80/2 - travní porost o výměře 5 m2, p.č. 85/2 –
zahrada o výměře 13 m2, p.č. 93/2 – zahrada o výměře 65
m2 za cenu stanovenou dohodou 30,- Kč za m2, náklady řízení
hradí obec. Jedná se o pozemky, které byly zabrány při
rekonstrukci oplocení hřbitova na Starém Jičíně. Zaměření
skutečného stavu bylo provedeno geometrickým plánem č. 436199/2014. (MPZ P2/2015)
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Organizační záležitosti :
5.8. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání:
bere na vědomí
podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní Ing. Aleny
Novákové, bytem Petřkovice 30, 741 01 Starý Jičín a pana
Daniela Kohouta, bytem Palačov 86, 741 01 Nový Jičín
nesouhlasí
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. x) 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 Územního plánu pro Obec Starý Jičín.
odkládá
podaný návrh na pořízení změny územního plánu paní Ing. Aleny
Novákové, bytem Petřkovice 30, 741 01 Starý Jičín a pana
Daniela Kohouta, bytem Palačov 86, 741 01 Nový Jičín
v souvislosti s předložením zprávy o uplatňování územního
plánu v uplynulém období 2012 - 2016 pořizovatelem (§ 55 odst.
1 stavebního zákona co 4 roky od vydání územního plánu)
v prosinci 2016.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených
dokumentů, včetně podpisu příslušné smlouvy.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 6
proběhne ve středu 24. června 2015 v 17:00 hodin
v malém sále za vinárnou v KD Starý Jičín č.p. 21.
……………………………………………………………………
Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu
Starý Jičín a na webových stránkách obce www.stary-jicin.cz.
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OBCE

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období červen až
srpen 2015 oslavíte své významné životní jubileum, popřál co nejvíce
zdraví, mnoho radostí a obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.
Jindřich Vilášek, Janovice
Zdeněk Hrubý, Starý Jičín
Jan Dvorský, Vlčnov
Marie Holubová, Palačov
Bohuslav Dohnal, Starý Jičín
Josef Ulrych, Vlčnov
Věra Šustková, Starojická Lhota
Jaroslav Heralt, Palačov
František Kiesevetter, Starý Jičín
V případě, že některý z jubilantů nechce být v příštím čísle uveden,
nechť to oznámí na obecní úřad - mail: pavlikova@stary-jicin.cz, tel.
556 785 152.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

DO OBCE

V sobotu 16. května 2015 jsme do naší obce přivítali 11 nejmladších
občánků narozených od září 2014 do března 2015. Jednoho
občánka, narozeného v březnu 2014, jsme přivítali dodatečně.
V rámci projektu Obce Starý Jičín „Strom pro dítě“ může dostat každé
přivítané děťátko od obce dar – strom. Rodiče, kteří dar přijmou,
vyberou druh dřeviny a strom zasadí buď na svém, nebo na určeném
obecním pozemku. Tímto projektem obec obnovila tradici našich předků,
která spočívala ve vysazování stromu při narození dítěte.
Projekt na zlepšení zeleně v obci navrhla a od roku 2013 pod záštitou
obce realizuje Ing. Jana Kelarová z Vlčnova. Děkujeme jí za nadšení a
aktivní přístup. Více se o projektu dozvíte na titulní straně webové
stránky obce www.stary-jicin.cz v sekci projekty obce – „Strom pro dítě“.
Novým, malým občánkům přejeme, aby v životě prožili jen samé
příjemné chvíle a vždy se na ně usmívalo štěstí.
Lucie Pavlíková – matrikářka
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Jolana Janovská, Elena Rosová, Kateřina Bendová.

Václav Hasalík, Alan Hegar, Klára Chroustová, Valentýna Kelnarová.
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OSLAVY 70 LET
OSVOBOZENÍ

STARÉHO

JIČÍNA

Čtvrtek 7. 5. 2015, den jako každý jiný, s krásným počasím i kvetoucími
šeříky, ale pro naši obec velmi významný historický mezník, a to 70 let
od ukončení druhé světové války, začal skoro opravdu „válečně“. Na
hlavní silnici u sloupu nižšího hrdelního práva zastavil trailer pro přepravu
těžkých nákladů a na něm opravdový tank z druhé světové války T34. Tank okamžitě vzbudil pozornost projíždějících i místních občanů a
což teprve, když sjel z přepravníku a odbočil z hlavní silnice směrem
k Základní škole Starý Jičín a zaparkoval na prostranství u školy.
Šofér toho kolosu Jaroslav Post z Dubu, se převlékl do dobové ruské
uniformy, vzal si samopal a atrakce mohla začít. Škola hučela jako v úle
zvědavostí a někteří žáci to nevydrželi a utíkali se rychle na nádvoří
podívat, zda opravdu přijel. Protože žáků bylo hodně a tank pouze jeden,
byla oficiální část rozdělena na dvě prohlídky, pro nižší a vyšší stupeň. Po
seřazení před školou měl pan učitel Kusák významný projev o konci
druhé světové války s důležitým poznatkem, ale i přáním, abychom tanky
viděli vždy pouze jako atrakce a nikdy v plném nasazení. Tak „obsypaný“
tank zvědavci, nebyl snad ani v dobách své největší slávy. Otázky stíhaly
otázku, fotoaparáty cvakaly a ruskému vojáku by snad záviděl i Karel
Gott jeho momentální slávu. Děcka prolézaly celý tank a svými kalhotami
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ho doslova vyleštily. Přišly se podívat i paní učitelky s dětmi z mateřské
školy ze Starojické Lhoty, které potom pro kolemjdoucí zazpívaly před
obecním úřadem hezké písničky. Prohlídka u školy končila ve 12:30 hodin
a tank se po vlastní ose pozoruhodnou rychlostí přesunul na náměstí
Starého Jičína, kde pokračovala volná prohlídka až do 17:00 hodin i
s přednáškou pana Posta. Atrakce se určitě vydařila a v nejednom
rodinném albu přibyla fotografie malého, ale i většího potomka s tankem
na náměstí, která určitě připomene toto významné výročí. Děkujeme
vlastníku tanku Ing. Jaromíru Pukovi za zapůjčení stroje a panu Jaroslavu
Postovi za neutuchající výklad.
Oslavy pokračovaly v 19:00 hodin položením květin a zazněním české
hymny v produkci dechové hudby Starojičané u pomníku padlých II.
světové války, kde měl následně projev pan starosta Ing. Rudolf Hrnčíř a
Ing. Kateřina Konečná o důležitosti tohoto historického mezníku. Děti
zapnuly a zapálily svoje lampiony a oslavy pokračovaly průvodem
k pomníku padlých I. světové války, kde rovněž zazněla česká hymna a
byly položeny květiny. Slavnostní průvod byl ukončen na kurtech ve
Vlčnově, kde již probíhala volná zábava s doprovodem dechové hudby
Starojičané a slavnostním zapálením táboráku.
Krásný a slunečný den byl v nočních hodinách zakončen parádním
ohňostrojem na kurtech. Vzpomeňme touto cestou, při čtení tohoto
článku na ty, kteří položili svoje životy za mír v naší zemi a poděkujme
jim.
Ing. Miroslav Klimpar – místostarosta

Foto: Žáci základní školy a pan Jaroslav Post před ZŠ Starý Jičín.
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STUDÁNKY

Svět se mění, staré zaniká, rodí se nové. Někdy k lidskému prospěchu,
jindy ke škodě. Vždyť - oč by byla naše vlast chudší, kdyby se ztratily
krásné kostelíky, staletá stromořadí.
Mizí i dávné lidové zvyky. Některé sice v jisté podobě přetrvaly, ale jiné
už známe jen z vyprávění, či je vnímáme jako pouhá slova. 17. dubna
2015 u studánky v Palesku ve Starojické Lhotě jsme měli možnost,
podívat se, co doplňovalo život našich pradědů, co vnášelo do jejich
dřinou poznamenaných dnů nevšední chvíle. Turisté ze Starojické Lhoty
díky podpoře Nadace Partnerství (program Nestlé pro vodu v krajině) a
Obce Starý Jičín obnovily během roku dvě studánky v katastru obce
Starojická Lhota a zorganizovali pro širokou veřejnost „Den otvírání
studánky“. Co by to byl za obřad, kdyby zde chyběly děti. A protože děti
z naší školky patří mezi ty, bez kterých by se neobešla žádná významná
chvíle, připravily učitelky slavnostní obřad. Podkladem byla báseň „Píseň
o studánce Rubínce“, kterou zhudebnil skladatel Bohuslav Martinů. Děti,
obléknuty do krojů, symbolicky vyčistily studánku a zahnaly zlé moci,
nositele nemocí a tedy neštěstí. Královnička v doprovodu svých družic a
chlapců nabrala do džbánku vodu a vylila ji do všech světových stran,
aby bylo dostatek vláhy na polích, na loukách, v lesích …
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Paní učitelky, prostřednictvím prožitku, vyvolaly nejen u dětí pocit
sváteční chvíle, ale hlavně podpořily úctu k tradicím. Stanislav
Kolenovský otevřel velkým klíčem studánku a připomněl, komu slouží,
proč se má chránit a opatrovat. Ukázal, jak úžasné dary nám příroda
poskytuje a jak se člověk k ní na oplátku někdy nešetrně chová.
Nechyběl ani vodník a od dětí plno ručně vyrobených hrníčků. Přijďte se
podívat a vězte „kdo studánku vyčistí, přivodí si štěstí, a kdo ji znečistí,
volá na sebe neštěstí“.
Všem, kteří s námi strávili nejen tento krásný lesní den, ale celý
studánkový rok, děkujeme.
Radka Dubcová

VÝZVA - V

N E D Ě L I …. P O T I CH U …

Pomni, abys den sváteční světil…,
tak by se dal nazvat příspěvek na téma
obtěžování občanů hlukem o nedělích.
Na obci se množí připomínky k
nadměrnému hluku při používání sekaček,
křovinořezů, cirkulárek, motorových pil a
podobných technických pomůcek v době,
kdy už si většina občanů chce užívat
zaslouženého odpočinku a klidu. Vyzýváme občany, aby respektovali
občanské soužití tím, že omezí tyto a jiné podobné hlučné
aktivity v době odpočinku ostatních, to je v sobotu po 17:00
hodině a samozřejmě po celou neděli. Tyto problémy řeší občanský
zákoník, kde je tomuto tématu uvedeno, že nikdo nesmí nad míru
přiměřenou obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, vibracemi,
kouřem atd., (vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru
přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval
výkon jeho práv).
V případě, že nedojde k nápravě a přibude stížností, bude muset obec
situaci řešit v obecně závaznou vyhláškou, jak již k tomuto přistoupilo
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mnoho jiných obcí. Pak by se mohlo opravdu stát, že se tyto hlučné
aktivity v určeném víkendovém čase (upřesněném obecní vyhláškou)
mohou prodražit o zaplacenou pokutu v přestupkovém řízení.
Buďme k sobě navzájem ohleduplní a dopřejme si příjemně prožité
víkendy.
Ing. Rudolf Hrnčíř - starosta

VÝDEJ

Z B Y L Ý CH

KOM POSTÉRŮ

Vlastníci rodinných domů či chat v obcích Starojicka, kteří si
prostřednictvím osadních výborů nevyzvedli KOMPOSTÉR NA
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD, mají možnost předání ve sběrném
dvoře obce ve Vlčnově. Vlastník rodinného domu, nebo chaty v obci má
nárok na poskytnutí 1 ks kompostéru zdarma.
KOMPOSTÉRY BUDOU VYDÁVÁNY ZDARMA,
VE SBĚRNÉM DVOŘE VE VLČNOVĚ.
A to v běžné provozní době sběrného dvora:
v úterý od 15:00 – 17:00 hodin
a v sobotu od 8:00 – 11:00 hodin.

Miloslav Vahala DiS. – vedoucí technických služeb

LÉKAŘKA
MUDr. Iveta Havlíková
sestra: Michaela Petřkovská
Starý Jičín – Vlčnov 35
Tel: 556 752 582
www.doktor-staryjicin.cz
Přijímáme nové pacienty!

PRO DOSPĚLÉ
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:30 – 11:30
13:00 – 16:30
7:30 – 11:30
13:00 – 15:00
7:30 – 8:30

Dovolená od 3.8. do 14.8.2015.
Po dobu prázdnin bude ordinace
v úterý zkrácena do 15:30 hodin.
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D E CH O V Á H U D B A „S T A R O J I Č A N É“
Tradice dechové hudby na Starém Jičíně sahá až před I. světovou válku.
Podle pamětníka pana Jaroslava Mertla vedl tehdy dechovku nějaký pan
Hrabovský.
Mezi světovými válkami hrála starojická dechovka pod vedením pana
Klimpara (pradědečka současného místostarosty Ing. Miroslava
Klimpara), někdy těsně před II. světovou válkou po něm dechovku
převzal pan Antonín Pospěch z Vlčnova.
Po osvobození Starého Jičína „Rudou armádou“ v květnu 1945 sezval
k oslavám osvobození tehdy osmnáctiletý Ladislav Pospěch (nar. ve
Vlčnově 17.6.1927) všechny známé muzikanty z okolí Starého Jičína (asi
28 muzikantů). Poté, co se rozhodli, že budou pokračovat v předválečné
tradici, složil Ladislav Pospěch v Praze kapelnické zkoušky a založil
dechovou hudbu „Starojičané“, kterou vedl až do své smrti v roce 1984.
V tomto roce, po smrti dlouhodobého kapelníka, převzal vedení
dechového souboru Antonín Benčák. Krátce poté (v roce 1985) jej ale
předal Ladislavu Pospěchovi ml., který si později na pomoc přizval jako
uměleckého vedoucího pana Jaroslava Krále.
Po smrti Jaroslava Krále, v roce 1996 vedl dechovku Ladislav Pospěch
ml. zprvu sám, v roce 2004 požádal o spolupráci paní Boženu Varajovou,
která jako umělecká vedoucí vede tento soubor doposud.
V říjnu 2012 odstoupil Ladislav Pospěch ml. z funkce organizačního
vedoucího souboru. Na uvolněné místo si hudebníci zvolili Jiřího Vojáčka
a soubor zaregistrovali jako občanské sdružení.
Letos si tedy dechová hudba „Starojičané“ připomíná 70. let od svého
vzniku. Se souborem se můžete setkat nejen na smutečních obřadech,
ale i na koncertech a jiných vystoupeních ve Starém Jičíně a v širokém
okolí. Jako jedna z mála dechových hudeb, které v našem regionu
působily, vydržela až do dnešních dnů a pokračuje v tradici započaté již
před více než 100 lety.
Jiří Vojáček – organizační vedoucí souboru „Starojičané“
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STARÝ JIČÍN

Květen v mateřské škole byl provoněn láskou a to
v podobě besídky. Ve čtvrtek 7. května proběhla
besídka ke Dni matek u předškoláků (foto níže) a po
mole si to kráčeli samé zkušené modelky a modelové.
Záplavu nádherných šatů modelek střídali modelové
v podobě gentlemanů, fotbalistů a karatistů. Závěr módní přehlídky byl
opravdu originální. Školkou se nesly libé tóny a zpěv písní doprovázených
na kytaru a klavír, které si připravil spolu s dětmi jako dárek pro
maminky tatínek pan Žatečka, kterému mockrát děkujeme. Také
děkujeme všem rodičům za skvělou spolupráci a sponzorské dary.
V úterý 12. května proběhla besídka ke Dni rodiny v malém oddělení
s názvem „Přišlo jaro do vsi“ (foto str. 22). Besídka se nesla v duchu
lidových tanců a písní vložených do děje, kdy si děti prožily den
pastevců, který začínal východem slunce, pokračoval pasením oveček,
tancováním u muziky a skončil západem sluncem. Děti i paní učitelky
byly oděny do lidových krojů, které nám ušila paní asistentka Martina
Jurošová, které tímto mockrát děkujeme. Všem rodičům děkujeme za
úžasnou spolupráci, podporu a sponzorské dary.
Kolektiv Mateřské školy Starý Jičín
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Blížící se konec školního
roku 2014/2015 je pro nás
příležitostí k malému
ohlédnutí zpět a krátkému
zhodnocení uplynulého
období. Během školního
roku jsme pracovali s dětmi
podle nového školního
vzdělávacího programu
s prvky Montessori
pedagogiky s názvem
,,Vyrůstáme s přírodou –
rosteme jako strom.“
Program odpovídá
věkovým i individuálním
potřebám dětí, podporuje
jejich samostatnost,
spolupráci, komunikativní
dovednosti a aktivitu dětí.
Koncepce ŠVP je zaměřena
na erviromentární výchovu.

PETŘKOVICE
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Vzhledem k umístění naší školky jsme během celého roku využívali
prostorné louky, kopce a lesy, kde děti získávaly osobní zkušenosti
s přírodou: Děti poznávaly krásu životního prostředí, poznávaly, co
příroda člověku dává, a jak je nutné přírodu šetřit a ochraňovat.
Co jsme společně prožili a co nás ještě čeká? Bylo toho opravdu dost,
chtěla bych zmínit alespoň některé z akcí: Drakiáda, výlet do zámku
Lešná s programem ,,Zdraví roste na stromech“, Mikulášská besídka,
Maškarní rej v kulturním domě, návštěva zámku Lešná – „Den Země“,
kde děti plnily přírodovědní úkoly a hry v prostorách zámeckého parku,
návštěva ,,Mobilního planetária v mateřské škole ve Starém Jičíně, kde
děti v planetárním stanu sledovaly pohádkový příběh o vesmíru, Besídka
pro maminky (foto níže), návštěva divadelních představení, keramická
dílna, plavecký výcvik pro předškolní děti. Do konce školního roku nás
ještě čeká výlet na Štramberk, výlet do Lešné - ,,Pohádkový zámek“,
program ke Dni dětí a slavnostní rozloučení s předškolními dětmi.
Letos se budeme loučit s těmito předškoláky: Vojtěch Bezděk, František
Vahalík, Ondřej Slavík, Julie Pavlíková, Elena Krutílková a Aneta Hřívová.
Školní rok byl plný zážitků, příjemných chvil, smíchu, kamarádských
vztahů, her ale i učení. Chtěla bych poděkovat Všem rodičům a přátelům
školy za ochotu, vstřícnost a skvělou spolupráci při společných akcích
školy. Přejeme Všem dětem a rodičům krásné, slunečné prázdniny a
budoucím prvňáčkům pěkné vzpomínky na naši školku a hodně úspěchů
při vstupu do základní školy.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ - učitelka Monika Jachová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
STAROJICKÁ

LHOTA

Stalo se již pravidlem, že od roku 2012 navštěvují děti z mateřské školy
jubilanty u nás ve Starojické Lhotě a potěší je svým vystoupením. Paní
učitelky se také vždy připojí a zahrají a zazpívají dvojhlasně oslavenci na
přání píseň, kterou má rád. Za svou gratulaci jsme vždy bohatě
odměněni. Všem mnohokrát děkujeme.
Přinášíme Vám několik fotografií z našich návštěv:

U manželů Vavřínových k jejich
zlaté svatbě……

U paní Novákové……

Na návštěvě u Doubravských.
U paní Hegarové……
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U paní Kremlové……
U pana Jakubce……

Blahopřání panu Fabíkovi.
Za kolektiv MŠ Starojická Lhota – Jana Bartoňová

ZÁJEZD

DO

OSVĚTIMI

V letošním roce jsme si všichni připomínali 70. výročí ukončení 2. světové
války. Při této příležitosti byl pro naše žáky 7. až 9. tříd zorganizován
zájezd do koncentračního tábora Osvětim. Tady všichni žáci na vlastní oči
uviděli všechny hrůzy války, zjistili, jak se nacisté chovali k vězňům, jak
byli likvidováni především Židé. Pro mnohé byla tato skutečnost daleko
děsivější, než si dovedli vůbec představit. Jsme rádi, že jsme tuto cestu
absolvovali a nikdy nechceme dopustit, aby se ještě něco podobného
opakovalo.
Roman Horut – ředitel
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Ú S P Ě CH Y

Krásné úspěchy jsme
zaznamenali ve 2. pololetí
tohoto školního roku na
poli sportovním. Dlouhou
cestou se museli až do
finále prokousat naši malí
fotbalisté z 1. až 4. tříd
ve velmi populární
fotbalové soutěži
McDonald´s Cup, do
které se každoročně hlásí
téměř všechny školy
novojičínského okresu. Po postupu ze základního kola, přes semifinálové
kolo, jsme se dostali až do vysněného finále, kde už konkurence byla
velmi silná a my jsme v ní obsadili velmi pěkné 5. místo. Naši školní
kopanou reprezentovali Lukáš Hasal, Lukáš Hub, Jakub Charvát,
Matyáš Orlita, Dominik Witos, Maxmilián Rosa, Tomáš Janíček,
Oldřich Vahalík, Dominik Horák a Štěpán Cigánek.
Nejlepších výsledků jsme dosáhli ovšem v atletice. Pro žáky 1. až 5. tříd
byla na atletickém stadionu v Novém Jičíně zorganizována běžecká
soutěž Štafetový pohár. Naše škola musela sestavit 8-členné smíšené
družstvo dívek a chlapců v mladší a starší kategorii, které běželo úseky
po 100 a 200 metrech. Po náročné práci, kdy se štafety musí sestavit a
sehrát, je důležité vše prodat i v samotném závodě. A to se nám
podařilo. V konkurenci škol z celého novojičínského okresu v konečném
součtu jsme obsadili nakonec výborné 2. místo a ještě jsme si
vybojovali postup do krajského finále. To se uskutečnilo na
atletickém stadionu v Ostravě – Vítkovicích. Setkali jsme se tu s atlety
z Opavy, Ostravy, Frýdku Místku, Havířova, Třince a dalšími (celkem 15
nejlepších družstev z celého kraje) a nezalekli jsme se. I když soupeři
byli hodně dobří, v této konkurenci jsme se neztratili a obsadili moc
pěkné 6. místo. Vítězem celého krajského finále se stala ZŠ E. Zátopka
z Kopřivnice, náš jediný přemožitel z okresního klání. Naši školu reprezentovali: Jakub Ševčík, Štěpánka Dubcová, Vanda Křížková,
Daniel Haman, Tereza Kemlová, Marie Dlabajová, Eliška
Randýsková, Marek Štramberský, Erik Hříva, Lukáš Hub, Tomáš
Janíček, Blaženka Orlitová, Tadeáš Kunovský, Barbora
Losertová, Jarek Václavík, Lucie Jančíková, Nela Nasswetterová,
Lukáš Zelík .
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Vyrovnat úspěchu těch mladších se chtěli samozřejmě i ti starší. Proto
soustředili všechny své síly na atletickou soutěž družstev Pohár
rozhlasu. V náročné soutěži, kdy během několika hodin musí atleti plnit
všechny atletické disciplíny, jsme předvedli výborné výkony. Nejdříve
v okrskovém kole jsme se nezalekli ani jedné novojičínské školy.
Družstva mladších žákyň a mladších žáků nenašla konkurenci a porazila
ZŠ Tyršova, ZŠ Jubilejní, ZŠ Komenského 66, ZŠ Komenského 68
z Nového Jičína a postoupila do okresního finále. Tento postup se ještě
podařil díky vysokým bodům také družstvu starších žákyň, které prohrálo
pouze se ZŠ Tyršova a skončilo na 2. místě. Ve velkém finále jsme
bojovali se školami z Kopřivnice, Oder, Frenštátu, Studénky a Nového
Jičína. Souboj to byl velmi tvrdý a náročný. Ale nakonec se vydařil. A my
si odnesli vytoužené medaile a poháry. Mladší děvčata ve složení
Jessika Sadílková, Adéla Doubravská, Nikola Štramberská, Jana
Volková, Veronika Vilášková, Marie Kasperčíková, Michaela
Horutová, Romana Hrabovská, Nela Dorazilová a Eva
Pantůčková, obsadila krásné 3. místo. Ještě lépe skončili mladší
kluci, kteří dokonce vyhráli, získali zlaté medaile a postup do krajského
kola, které se uskuteční až po uzávěrce Starojického zpravodaje.
Nejlepšími v okrese jsou Miroslav Synek, Jakub Zdražil, Martin
Hrubý, Martin Zelík, Adam Pajor, Daniel Mikš, Martin Zábranský
a Matěj Raška. Všem našim atletům děkujeme za vzornou reprezentaci
nejen naší školy, ale celé obce Starý Jičín.
Kateřina Horutová
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Sbor dobrovolných hasičů v Janovicích
Vás srdečně zve na XXI. ročník
pohárové soutěže hasičských družstev
v požárním útoku a zároveň 3 kolo Novojičínské ligy
Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku

“O POHÁR STAROSTY SDH JANOVICE“.
V sobotu 20.6.2015 od 13:30
Přijďte podpořit starojická družstva v boji s těmi
nejlepšími…
Areál místního hřiště.
Od 9:00 soutěž mladých hasičů.
Občerstvení zajištěno.
Více na: www.hasicijanovice.cz.

Tělovýchovná Jednota Starý Jičín
oddíl kopané pořádá
v neděli 21.6.2015 v 9:00 hodin
na fotbalovém hřišti Starý Jičín

FOTBALOVÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

"O POHÁR STAROSTY
OBCE STARÝ JIČÍN"
za účasti mužstev z obcí Starého Jičína.
Rozlosování turnaje: v úterý 16.6.2015 ve 20:00
v restauraci ve Starém Jičíně na náměstí. Tento termín je
konečný a na později podané přihlášky nebude brán zřetel.
Účast zástupců družstev na tomto rozlosování je nutná pro
upřesnění začátků zápasů, kvůli plynulosti turnaje a
upřesnění pravidel!!!
Počet hráčů na hřišti 5 + 1.
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Členové mysliveckého sdružení Starojická Lhota
srdečně zvou širokou veřejnost na tradiční

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE,
které se uskuteční

v sobotu 27.6.2015 ve 14:00
na Výletišti u místního hostince ve Starojické Lhotě.
Pro děti bude k dispozici nafukovací hrad a naučná
myslivecká stezka. Navštíví nás sokolníci s živými dravými
ptáky.
K občerstvení bude připraven srnčí guláš, pečený divočák se
zelím, uzený kabanos a široký výběr alkoholických i nealkoholických nápojů. Ke kávě můžete zakousnout frgále z Palačova.
Uskuteční se bohatá tombola se zvěřinovými cenami. K
poslechu a tanci bude hrát živá muzika.
Počasí je nahoře domluvené a tak stačí jen popřát příjemnou
zábavu.
Akce je pořádána ve spolupráci
s firmami Coolcars a Invo czech.
Na Vaši návštěvu se těší myslivci ze Starojické Lhoty.

SDH PALAČOV
V rámci oslav 105. let od založení sboru se v neděli
19.7.2015 od 13:00 před hasičskou zbrojnicí uskuteční

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
O POHÁR STAROSTKY SDH PALAČOV.
- Muži, ženy, veteráni.
- Bude přistaven jeřáb, který v případě příznivého
počasí vyzvedne zájemce do výšky cca 70 m.
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Křesťanská organizace OREL
jednota Starý Jičín - Vlčnov
Přijměte pozvání na

v pondělí 6. 7. 2015 v 8:00 hodin autobusem z náměstí ve
Starém Jičíně.
Program: Příjezd do Blatnice pod Svatým Antonínkem, výstup
na horu sv. Antonína (senioři autobusem).
V 10:30 hodin mše sv. v kapli sv. Antonína, cestou zpět přes
Vlčnov - obec králů, návštěva Slovácké jizby, muzea pálenic,
expozice rolnické domácnosti, vinného sklípku atd.
Cena: Pro členy místního Orla 150,- Kč, děti 50,- Kč. Pro
nečleny 250,- Kč, děti 100,- Kč. Bližší informace a přihlášky
na tel: 777 947 790, nebo e-mailstaryjicinvlcnov@orel.cz

PALAČOVSKÉ CYKLOKLÁNÍ
V sobotu 25.7.2015 od 10:00 hodin zveme všechny děti
do Palačova na 3. ročník velkých dětských cyklozávodů.
ZÁVOD NA KOLECH napříč Palačovem:
 čtyři věkové kategorie od 2 do 14 let, povinná přilba,
 prezentace závodníků v místním parku od 10:00 hod.,
starty od 11:00 hod., trasy 10 m až 3 km dle věku.
DOPROVODNÝ PROGRAM V PARKU:
 živá hudba, hasičské auto, malování na obličej, vtipné
soutěže pro děti i rodiče,
 bohaté občerstvení a krásné počasí zajištěno.
Srdečně zvou Pekárna Anežka, SDH Palačov, VÁHALA a
spol. s.r.o., Kolovratník Autotransit s.r.o., Minipivovar
Koníček Vojkovice.
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XXXII. ROČNÍK
TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
VE VOLEJBALE

Kdy:
Kde:
Prezentace:
Zahájení:
Podmínka účasti:
Startovné:
Pravidla:
Systém turnaje:

sobota 1.8.2015 (první sobota v měsíci)
Tenisové kurty Starý Jičín – Vlčnov
8:00
8:30 se začínají hrát první zápasy.
Minimálně dvě ženy v družstvu.
300,- Kč za družstvo.
Hraje se dle platných pravidel volejbalu.
Si vyhrazuje pořadatel turnaje.
Informace budou podány před zahájením
turnaje.

Kontakt:
Rudolf Hrnčíř
mobil: 721 262 649, e:mail:rudolfhrncir@seznam.cz

NOREX PALAČOV
zve všechny aktivní i pasivní fanoušky pivního moku na

XXII. Ročník PIVNÍ ŠTAFETY
100x1 (50X1) PIV.
Neděle 2.8.2015 od 12:30 hodin – místní park v Palačově.
Program: pivní štafeta mužů a žen, limo štafeta pro děti,
tuplák, pivní mozol, pivní kvíz, kolo štěstí, skákací hrad pro
děti.
Slosovatelné vstupné: dospělí 30,- Kč (děti zdarma).
Občerstvení zajištěno.
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Myslivci ze Starého Jičína a Loučky
Vás srdečně zvou na tradiční

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE,
letos spojené s oslavou

70. let dechové hudby „Starojičané“.
Akce se uskuteční v sobotu 29.8.2015
od 13:00 hodin u hasičárny ve Vlčnově.
Program: zvěřinové hody, kolo štěstí, skákací hrad pro děti,
střelba ze vzduchovek, ruské kuželky.
Od 15:00 hodin koncert dechové hudby „Starojičané“.
Na vaši účast se těší myslivci a muzikanti.
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BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ dTestu - R E K L A M A C E
Reklamace zboží
Zboží zakoupené po 31.12.2013 musí spotřebitel v případě závady, která
se vyskytne během záruční lhůty, reklamovat podle občanského
zákoníku.
Kde reklamovat - Samotné uplatnění reklamace vedle nového
občanského zákoníku řeší ještě zákon o ochraně spotřebitele. Spotřebitel
zboží reklamuje u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, případně v
provozovně, kde to dovoluje povaha prodávaného sortimentu nebo v
sídle obchodníka či obvyklém místě jeho podnikání. Pokud to má kupující
blíže do záručního servisu, který je uvedený v potvrzení či záručním listu,
pak se může obrátit i tam. Servis musí provést opravu ve stejné lhůtě,
jako by to podle zákona musel udělat prodejce.
Potvrzení a lhůty - Při uplatnění práva ze záruky musí spotřebiteli
prodejce (nebo servis) vystavit potvrzení, kde uvede datum přijetí
reklamace, její obsah a požadovaný způsob vyřízení ze strany
spotřebitele. Zákon říká, že o reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned,
nejpozději pak do 3 dnů od uplatnění. Odstranit vadu musí bez
zbytečného odkladu, ale nejdéle do 30 dnů. Pokud to v této lhůtě
nestihne, jde o podstatné porušení smlouvy a zákazník může od smlouvy
odstoupit a požadovat peníze zpět.
Vyřízení reklamace - Vyřízení reklamace znamená, že o jejím vyřízení
obchodník spotřebitele informuje. Pokud to neudělá, je to, jako kdyby ji
nevyřídil. Obchodník se však se spotřebitelem může na způsobu
informování o reklamaci domluvit i jinak (například že si zákazník v
dohodnutém termínu zatelefonuje), a pak platí tato dohoda.
dTest, o.p.s. - Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení, www.vasestiznosti.cz
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OBEC STARÝ JIČÍN

Starý Jičín č.p. 133, 742 31:
Datová schránka: 48cbwvk, IČ: 298425

www.stary-jicin.cz
ÚSTŘEDNA:

556 752 581 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, podatelna, inform. centrum:
Lucie Pavlíková
556 785 152 pavlikova@stary-jicin.cz
*********************************************

v Technické služby: 556 785 153
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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 – 12:30

Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75

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

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42

tel: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz

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

msstarojickalhota@seznam.cz

Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: 556 752 571
skola@zsstjicin.cz

Miloslav Vahala, DiS.
vahala@stary-jicin.cz
správa hřbitova, pokladna obce
Dagmar Sochová
sochova@stary-jicin.cz

v Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák:

556 785 158
607 816 055 slepak@stary-jicin.cz

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

775 920 150
radim.sudolsky@seznam.cz

Hrad Starý Jičín
742 31 Starý Jičín
Arnošt Pokorný
kastelán
tel: 602 320 577
hradstaryjicin@email.cz
www.hradstary-jicin.cz
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