Mladí myslivci po soutěži družstev Mladý ochránce přírody a po
soutěži jednotlivců Zlatá srnčí trofej, ve kterých opět dosáhli
výborných výsledků. Obě soutěže se konaly 23. května 2015 v Tísku.
(Článek naleznete na straně 16.)
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Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 24.06.2015:
6. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu
s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění:
6.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu:
p. Aloise Pospěcha a p. Alana Prašivku.
6.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 6.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 24.06.2015.
6.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 13.5.2015 do 10.6.2015.
6.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zprávu o činnosti
kontrolního výboru obce ze dne 27.5.2015 a finančního výboru obce
ze dne 3.6.2015.
Finanční záležitosti
6.5. Zastupitelstvo po projednání s c h v a l u j e :
Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2014, sestavený dle § 17
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
obsahuje:
1)
2)
3)
4)
5)

Roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2014
Roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2014
Roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2014
Finanční vypořádání za rok 2014
Roční hospodaření příspěv.org. – Základní škola Starý Jičín za rok
2014 vč. fondů a vedlejší hospodářské činnosti
6) Roční hospodaření příspěv.org. – Mateřská škola Starý Jičín za rok
2014 včetně fondů
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 –
audit.
Závěrečný účet je přílohou tohoto usnesení a zastupitelstvo obce
s o u h l a s í s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
6.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na
3. změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2015.
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6.7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání a plnění rozpočtu
obce k 31.5.2015.
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:
6.8. V k.ú. Palačov odkup pozemku p.č. 64/4- zahrada o výměře
83 m2 z vlastnictví fyzické osoby za 30,- Kč za m2 a prodej pozemku
p.č. 64/5 – ostatní plocha o výměře 112 m2 Veronice Váhalové
za 30,- Kč za m2. Jedná se o majetkoprávní vypořádání dle
skutečného stavu užívání, výměry jsou zaměřeny GP č. 393-25/2015
(majetkoprávní záměr č. P3/2015). Náklady řízení hradí žadatel.
6.9. V k.ú. Palačov převod pozemků p.č. 159/10 – ostatní plocha
- o výměře 155 m2, p.č. 159/11 - ostatní plocha - o výměře 33
m2 a p.č. 160/10 - ostatní plocha o výměře 63 m2, z vlastni-ctví
obce do vlastnictví Moravskoslezského kraje darováním. Jedná se o
úpravu majetkoprávních vztahů k pozemkům pod silnicí III/0487 po
rekonstrukci mostu ev. č. 0487-3 přes potok Jasenka (majetkoprávní
záměr P 4/2015).
6.10. V k.ú. Vlčnov u Starého Jičína převod pozemku p.č. 633 –
ostatní plocha-o výměře 341 m2 z vlastnictví Moravskoslezské-ho
kraje do vlastnictví obce darováním. Jedná se o úpravu majetkoprávních
vztahů k pozemku pod chodníkem podél silnice III/04816
(majetkoprávní záměr P5/2015).
Organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje:
6.11. Přijetí dotace, která je vedena na Ministerstvu pro místní rozvoj
ČR pod ident. č. 117D514000491 na akci B.j. 6 PB – PČB Starý Jičín
v rámci podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok
2015“ ze dne 26.5.2015 ve výši 3 576 717,- Kč.
6.12. Přijetí dotace a uzavření smlouvy č. 571/2015 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 na akci „Chodníkové těleso, Palačov“ –
ISPROFOND 5817510109, ve výši 2 884 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených
dokumentů, včetně podpisu příslušných kupních a darovacích smluv.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
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Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 7
proběhne ve středu 16. září 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.

ŽIVOTNÍ

JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období září až
listopad 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.
Marie Pospěchová, Jičina
Valentin Polách, Staroj. Lhota
Alena Pospěchová, Vlčnov
Václav Surovec, Starý Jičín
František Markus, Heřmanice
Karel Lukschanderl, Heřmanice
Jan Maňák, Vlčnov
Jaroslava Horutová, Vlčnov
Irma Pomklová, Dub
Elena Klimparová, Starý Jičín
František Podzemný, Petřkovice

Jarmila Davidová, Petřkovice
Marie Smilková, Vlčnov
Vlasta Klosová, Staroj. Lhota
Jaroslav Janýška, Petřkovice
Bohumil Heralt, Janovice
Radomír Prašivka, Jičina
František Vahala, Palačov
Jaromír Klimpar, Vlčnov
Josef Wagner, Starý Jičín
František Fabián, Vlčnov

V případě, že některý z jubilantů nechce být v příštím čísle uveden,
nechť to oznámí na Obecní úřad Starý Jičín – evidenci obyvatel (Lucie
Pavlíková), tel. 556 785 152, mail: pavlikova@stary-jicin.cz .
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BLAHOPŘÁNÍ
Pan Karel Valenta – 93. let
Hodně štěstí, hodně zdraví, ať Tě život stále baví. Ať Tvé oči
štěstím září, ať máš úsměv na své tváři. Vše o čem Tvé srdce sní,
ať se Ti vždy vyplní!
Krásné narozeniny Ti přejí Maruška, Ladislav a vnučka Denisa.

VÍTÁNÍ

OBČÁNKŮ

DO

OBCE

Zveme všechny novorozené děti s jejich rodiči, narozené do naší obce
od dubna do srpna 2015, na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Slavností přivítání
proběhne v sobotu 3. října 2015 v 9:30 hodin v obřadní síni radnice.
Prosím rodiče, kterým nepřijde pozvánka poštou, ozvěte se nejpozději 14
dnů před vítáním na telefonní číslo 556 785 152 nebo pavlikova@staryjicin.cz. Pozvánky budou rozesílány první týden v září.
Lucie Pavlíková – evidence obyvatel

OZNÁMENÍ
WEBOVÉ

O

NAPADENÍ

STRÁNKY

OBCE

V MINULÉM OBDOBÍ BYLA OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA
OBCE www.stary-jicin.cz OPAKOVANĚ NAPADENA ZATÍM
NEZNÁMÝM PACHATELEM. Částečně byly změněny nebo
krátkodobě zcela vymazány některé údaje.
Ve spolupráci se správcem webu se podařilo zabránit dalšímu
napadání. Obec zvažuje podání trestního oznámení
na neznámého pachatele na Policii České republiky.
Všem, kterým na webových stránkách obce krátkodobě
chyběly nějaké údaje, se omlouváme.
Ing. Rudolf Hrnčíř - starosta
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PAPÍRU

Podzimní SBĚR STARÉHO PAPÍRU proběhne v Základní škole
Starý Jičín v termínu 5.10. - 16.10.2015.
V případě, že nemáte možnost odvézt papír do základní školy, odložte
jej pevně svázaný do autobusové zastávky ve své obci. Pracovníci
technických služeb tento papír v pátek 16.10.2015 odevzdají do
základní školy.

K O N Á N Í S M U T E Č N Í CH O B Ř A D Ů
VE

SMUTEČNÍ

SÍNI

Informujeme, že pozůstalí mají možnost rozloučit se se svým blízkým
také ve smuteční síni ve Starém Jičíně, která se nachází v blízkosti
hřbitova. Síň je po domluvě s pracovnicí technických služeb kdykoliv
k dispozici.
Kontakt: Dagmar Sochová, tel.: 556 785 153, mobil 602 143 704.

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 a zároveň ohrožují bezpečnost
provozu na obecních komunikacích.

Zásah proveďte do 15. listopadu 2015.
Pokud v uvedené lhůtě nebude zásah proveden, učiní tak
pracovníci Technických služeb Obce Starý Jičín a vzniklá
dřevní hmota bude odvezena a zlikvidována.
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OTEVŘENÍ SEPARAČNÍHO DVORU VE VLČNOVĚ
od 1.11.2015
V podzimním a zimním období, tj. od 1.11.2015 do 31.3.2016
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.

KONTEJNER NA BIOODPAD VE SBĚRNÉM DVOŘE
Ve sběrném dvoře ve Vlčnově je trvale umístěn
KONTEJNER NA BIOODPAD. Obec Starý Jičín nabízí občanům
možnost odložení zahradního a domovního bioodpadu.
Odkládat lze trávu, listí, plevel, piliny, zbytky rostlin,
drny, spadané ovoce nebo větve krácené na délku
maximálně 1 metr.
Nebudou přijímány:
pařezy, kameny, odpad živočišného původu, zbytky jídel…
Služba je zdarma a je určena pro poplatníky místního poplatku
za odpad.

PYTLE S ODPADEM ODKLÁDEJTE ZCELA PLNÉ
Znovu nabádáme občany, aby žluté a červené sběrné pytle
na PET lahve, (plastové obaly, igelitové sáčky, obaly od
mléka atd.), které jsou vyváženy společně s popelnicemi,
odkládali před své domy ZCELA PLNÉ a PEVNĚ SVÁZANÉ
!!!
Jinak budou zanechány na místě k celkovému doplnění
a nabrány pracovníky technických služeb až při dalším svozu
popelnic !!!
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MUDr. Iveta Havlíková
sestra: Michaela Petřkovská
Starý Jičín – Vlčnov 35
Tel: 556 752 582
www.doktor-staryjicin.cz
Přijímáme nové pacienty!

POUTNÍ

A

8

DOSPĚLÉ

Pondělí: 7:30 – 11:30
Úterý:

13:00 – 16:30

Středa:

7:30 – 11:30

Čtvrtek: 13:00 – 15:00
Pátek:
7:30 – 8:30

HODOVÉ

SLAVNOSTI

Dub

neděle 6.9.2015 v 15:00
neděle 6.9.2015 v 10:00
Janovice
pondělí 7.9.2015 v 9:00
Starý Jičín neděle 27.9.2015 v 9:15
Heřmanice neděle 18.10.2015 v 15:00
Vlčnov
neděle 25.10.2015 v 7:45
Petřkovice neděle 08.11.2015 v 9:00
Jičina
neděle 08.11.2015 v 7:45
neděle 15.11.2015 v 9:00
Palačov
pondělí 16.11.2015 v 9:00

VODNÍ

NÁDRŽ

STARÝ

JIČÍN

STAVEBNÍ ÚPRAVY NA VODNÍ NÁDRŽI STARÝ JIČÍN
V letošním roce budou zahájeny udržovací práce a úprava přelivu na VN
Starý Jičín, situované na drobném vodním toku Grasmanka. Oproti
původnímu záměru změnit vodní nádrž na suchou, byla projektantem
navržena optimální varianta se zachováním alespoň minimální provozní
hladiny, která bude oproti současnému stavu snížena o 1 m. Tato
alternativa byla zvolena s cílem zvýšit protipovodňovou funkci nádrže,
omezit zanášení vtoku do výpusti v hrázi a rovněž zde byla snaha
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zachovat původní prostředí pro faunu a flóru. Zlepšení transformačních
schopností nádrže bude dosaženo jednak zvětšením objemu volného
(retenčního) prostoru nádrže a zejména pak vyřezáním otvorů (oken)
v bezpečnostním přelivu, čímž dojde ke zpomalení rychlosti plnění
retenčního prostoru, určeného k tlumení velkých vod při nástupu
povodně. Při transformaci povodňové vlny PV20 tak bude z nádrže
odtékat neškodný odtok max. 5,5 m3/s. Součástí stavby bude rovněž
odtěžení nánosů (cca 1000 m3), revitalizace zátopy a vytvoření litorální
zóny na koci vzdutí včetně výsadby doprovodné zeleně. Předpokládaný
termín ukončení stavby je konec dubna 2016. Další zlepšení
protipovodňové ochrany Starého Jičína, části Jičina a Nového Jičína proti
velkým vodám z Grasmanky by měla přinést výstavba nové vodní nádrže
Jičína, kterou Povodí Odry, s.p. v současné době připravuje.
Zpracovatel: Povodí Odry, s.p. - Ostrava
Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru vodohospodářských koncepcí a informací

ZÁKAZ

VYPALOVÁNÍ

TRÁVY

Krajský úřad Moravskoslezského kraje VYHLAŠUJE DOBU
ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.
V období sucha je zakázáno:
- plošné vypalování porostů, včetně staré a suché trávy,
- na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než
50 metrů od okraje lesa kouření, rozdělávání ohňů nebo udržování
otevřeného ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
Celé znění Vyhlášení naleznete na úřední desce a webové úřední desce
obce.
Ukončení tohoto nařízení určí krajský úřad a bude zveřejněno
na úřední desce obce a vyhlášeno obecním rozhlasem.
Výňatek z nařízení Krajského úřadu MSK ze dne 3.8.2015,
Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu
Zpracovala: Lucie Pavlíková
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JIČÍNĚ

Ve středu 23.9.2015 bude pošta ve Starém Jičíně z důvodu školení
zaměstnanců uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Jana Marková - vedoucí řídící pošty Nový Jičín

BRIGÁDA NA HRADĚ STARÝ JIČÍN
Spolek Starojická historická společnost uskutečnil v sobotu
6. června 2015 brigádu na hradě Starý Jičín. Skupinka čtrnácti
dobrovolníků – členů spolku Starojické historické společnosti, prováděla
průřez, vysekávání a pálení náletových dřevin v okolí tzv. Žerotínského
paláce a psince. Důvodem byla příprava terénu na stavbu lešení pro
stavební firmu, která v tomto roce zahájí konzervační práce právě v této
lokalitě Starojického hradu.
Počasí v době konání brigády bylo více
než výtečné, i když sluníčko hřálo až
moc. Práce šla rychle od ruky a dílo se
dařilo. Chtěl bych touto cestou
poděkovat Obci Starý Jičín za
poskytnuté občerstvení a technické
zázemí. Náš spolek bude i nadále ve
spolupráci s obcí pokračovat v těchto
brigádách na údržbě hradu Starý Jičín.

Za spolek Starojická historická společnost - Rudolf Polzer
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STARÝ JIČÍN

POTOMEK POSLEDNÍHO SPRÁVCE HRADU
OPĚT NAVŠTÍVIL STARÝ JIČÍN
Opět po roce, ve středu
8. července 2015, navštívil Starý
Jičín potomek bývalého
posledního správce hradu a
panství pan baron Llewellyn Kast
(89 let) žijící v současné době
s rodinou v Argentině. Pan baron
L. Kast, jak sdělil, tráví letní
měsíce na zámku Ebelsberg
v Rakousku a do Starého Jičína
si opět po roce zajel
zavzpomínat na svá dětská léta,
prožitá zde, se svými rodiči a
kamarády. Zvláště poutavě
vyprávěl o požáru správní budovy
Arendy, kde tenkrát jejich rodina
žila. Hořet začalo v zimě roku
1941 mezi Vánočními svátky
v noci. „Něco po půlnoci nás
probudila kapající voda ze
stropu…“, vzpomíná na tehdejší dramatickou
událost pan Kast, „…to už byla střecha celá v plamenech a požár
se šířil velice rychle, takže jsme všichni stačili vyběhnout ven jen
v nočních košilích a bosí. Většina osobních věcí shořela, včetně moji
sbírky asi 60 ks autíček…“
Pan baron mimo jiné navštívil také místní vesnické muzeum „U Polzerů“,
kde si vyslechl poutavý výklad průvodce o historii hradu a obce Starý
Jičín, potěžkal repliky zbraní a zbroje a prohlédl předměty denní potřeby
z vesnických chalup a statků, dobová vyobrazení a zase vzpomínal na
léta mládí strávená ve Starém Jičíně. Zvláště se mu pak líbil model
hradu, kde je tento vyobrazen, jak vypadal počátkem 17. století.
Pan Llewellyn Kast i navzdory svému věku je temperamentní, šarmantní
sympatický pán, který, jak nám prozradil, dodnes lyžuje a sportuje. Bylo
pro nás ctí strávit ono červencové odpoledne v přítomnosti pana barona
Llewellyna Kasta a již nyní se těšíme na další setkání s ním.
Jana a Rudolf Polzerovi, Starý Jičín
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VYHODNOCENÍ VOLEJBALU
O POHÁR STAROSTY
Tradiční první sobotu v srpnu (letos 1.8.2015) se na kurtech ve Vlčnově
konal již 32. ročník turnaje smíšených družstev ve volejbale „O pohár
starosty obce Starý Jičín“.
Turnaje se zúčastnilo celkem 13 družstev (11 z Moravskoslezského a 2
z Jihomoravského kraje).
Po odehrání základních skupin byly družstva rozděleny do hlavního
turnaje „O pohár starosty“ a „O pohár útěchy“.
Vyhodnocení:
„O pohár starosty" - hlavní turnaj:
1. místo Kopretinky z Brna
2. místo Kabrňáci z Brna
3. místo Bizoni z Frýdku-Místku
1. místo
2. místo
3. místo

„O pohár útěchy":
Kalamita ze Štramberku a okolí
Mořkov
Kozlíci z Kozlovic
Zpracoval: Miroslav Kramoliš

GRAND PRIX FORMAN 2015
V

J A N O V I C Í CH

„Pátý ročník závodu GPF ovládl
náš nejzkušenější závodník Petr Hudeček.“ Takhle zněl
aktuální titulek. A proč náš?
Vítěz je členem Team Forman
Cinelli, který tenhle cyklistický
závod
na
našem
území
organizuje a zajišťuje. V neděli
2. srpna 2015 dopoledne se na
hřiště
v Janovicích
sjelo
necelých 200 závodníků. Trasa byla stejná jako v loňském roce. Vedla
z Janovic přes náměstí Starý Jičín na Hůrku, Starojickou Lhotu a Palačov.
Vše dopadlo na výbornou a těm nejlepším se předaly zasloužené trofeje.
Tohle byla část dne. Odpoledne se na stejná místa sjížděla kola o něco
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menších velikostí, s malými majiteli, na kterých bylo vidět odhodlání,
zvládnout i etapu Tour de France.

Na trať vyjelo celkem 83 závodníků a závodnic. Pořadatelé vytyčili úsek
za „janovickými humny“ a byla to trať hezká. Bikeři trasu proložili dřinou,
potem a někteří i slzami. Vítězství však chutnalo a kdo projel slavobránou
do cíle, byl odměněn obdivem a potleskem diváků.
Je na místě poděkovat celému organizačnímu týmu za průběh závodů,
pořadatelům za jejich obětavost, místním sportovcům za výborné
občerstvení nejen pro cyklisty a rodičům, za to, že dovedli své děti na
start a ukázali jim, že lze strávit nedělní den s heslem „Sportuj s námi“.
Radka Dubcová

PALAČOVSKÉ CYKLOKLÁNÍ 2015
Podle starého rčení, do
třetice všeho dobrého, tu
máme třetí ročník
Palačovského cykloklání,
které proběhlo 25.
července 2015. Místní
občané si na tento, pro
mnohé sobotní pracovní
den, vzali dovolenou,
protože pro natěšené malé borce na kolech, kterých bylo bezmála 130,
vytvořili diváckou kulisu srovnatelnou s atmosférou světového poháru.
Trať závodu, s vyšší sportovní úrovní než v minulém roce, byla
nachystána pro věkové kategorie od 2 do 14 let. A kde vedla? Inu, napříč
Palačovem – cestou necestou, polem nepolem. A tak si to malí bikeři
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spravedlivě rozdávali. Někdo byl lepší vrchař, jiný
zase obratnější při sjezdu. Nechyběly ani sprinty
na odrážedlech. Mnozí zúčastnění mohou
srovnávat, jak nejen závod nabírá na kvalitě.
Bohatý doprovodný program v parku tomu byl
příkladem. Vtipné soutěže pro děti i rodiče
zpestřily atmosféru a ukázaly, že i o prázdninách
zábavnou formou je čemu se přiučit. Pekelná
šlapací kola od pana učitele Jaroslava Pavlíka
(viz. foto vlevo) ukázala zákonitosti fyziky a na
opičí dráze od Tomáše Grygara si děti vyzkoušely
svou obratnost. Nechybělo chutné občerstvení
od Pekárny Anežky a pitný režim doplňoval Minipivovar Paličák. To vše
obsloužili nejen členové SDH Palačov.
Samozřejmě poděkování a velké uznání platí i
pro všechny, kteří se na tomto krásném
závodě podíleli. Akci dále podpořili Váhala
spol. s r.o., Kolovratník Autotransit s.r.o. a
hlavní „guru“ MVDr. Pavel Vašut. Jasně,
že bez nezištné pomoci dalších dobrovolníků
by se to neobešlo. A jak to všechno dopadlo?
Hned ve třech kategoriích se povedlo obhájit
svá prvenství. Byli to borci Matyáš Vahala,
Marek Štramberský a Tomáš Hradil a pro
první zlatou placku v Palačově si do cíle dojeli
Markéta Lajchová, David Škařupa, Martin Hohn, Daniel Špůrek a Petr
Kovařčík. A na závěr je nutné pogratulovat i některým „dříve
narozeným“, kteří se hrdinsky vrhli na své bicykly a zazávodili si - pro
změnu před zraky svých vnoučat a dětí.
Radka Dubcová

MYSLIVECKÉ

SDRUŽENÍ JANOVICE

ÚSPĚCHY MLADÝCH MYSLIVCŮ
Celý rok se mladí myslivci z Mysliveckého kroužku v Janovicích připravují,
aby své znalosti a dovednosti zúročili v soutěži družstev Mladý ochránce
přírody (MOP) a v soutěži jednotlivců Zlatá srnčí trofej (ZST). Obě
soutěže se letos konaly 23.5.2015 v Tísku. Po skvělém úspěchu
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z minulého roku na
domácí půdě byli všichni
zvědavi, jak uspějí na
cizím hřišti.
Konkurence byla letos
mimořádná, ve dvou
kategoriích (I. a II.
stupeň ZŠ) bylo
zaregistrováno 57
soutěžících. A našim se
opět dařilo. V mladší
kategorii MOP zvítězilo
dívčí trio ve složení Nela Škařupová, Pavlína Jančová a Jolana Polášková
a 3. místo získalo družstvo ve složení Marek Štramberský, Tereza
Kemlová a Jan Tkáč. Mezi staršími zabodovala děvčata Stela Demová,
Barbora Šimíčková a Marie Tkáčová druhým místem. V této soutěži jde
nejen o přírodovědné znalosti, ale i o souhru týmu při tábornických
dovednostech.
Na prověření odborných znalostí je zaměřena Zlatá srnčí trofej. Zde
neměli soupeři šanci! Na stupních vítězů v mladší kategorii to dopadlo
následovně: 3. místo Ondřej Kolenovský (Starojická Lhota), 2. místo
Marek Štramberský (Palačov) a 1. místo Nela Škařupová (Petřkovice). Ve
starší kategorii zvítězil Adam Demo a Stela Demová byla druhá (oba
Starojická Lhota). Vítězové obou kategorií byli delegováni Okresním
mysliveckým spolkem v Novém Jičíně do národního finále. To se konalo
o prázdninách na Střední lesnické škole na Křivoklátě. Nela se bohužel
nezúčastnila, ale Adam ano a přivezl si 19. místo z 67 účastníků.
Souběžně s národním finále byl letos poprvé zorganizován týdenní pobyt
pro členy mysliveckých kroužků
Moravskoslezského kraje na
Ostravici se soutěží. Pod vedením
šéfa mysliveckého kroužku v
Janovicích Bohuslava Furmánka
se ho zúčastnilo 8 dětí. Za zmínku
jistě stojí 5. místo Nely
Nasswetterové v této soutěži.
Závěrem bych chtěla pogratulovat
všem, kterým se dařilo, a poděkovat za reprezentaci i těm, kterým se
dařilo méně, a popřát hodně elánu do další práce.
Mgr. Radka Demová - text, Ing. Marie Tkáčová - foto
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ZPRAVODAJSTVÍ

Ještě než se děti rozutekly na prázdniny, tak jsme se v červnu zúčastnili
posledních sportovních akcí. Uskutečnilo se krajské finále Poháru
rozhlasu, kam se jako vítěz celého novojičínského okresu
probojovalo také družstvo našich mladších chlapců. Už samotná účast na
těchto závodech byla pro naše kluky velkou odměnou, protože si zde
mohli poměřit síly s nejlepšími atlety v kraji, kteří se řadí i mezi nejlepší
v celé republice. V silně nabité konkurenci naše družstvo skončilo na
velice pěkném 6. místě, jež bylo při účasti sportovních škol z Opavy,
Ostravy, Třince či Havířova naším maximem. Reprezentovali nás:
Mirek Synek, Martin Hrubý, Martin Zelík, Adam Pajor, Dan Mikš,
Martin Zábranský a Matěj Raška.
Ještě naposledy se objevili na atletickém stadionu v Novém Jičíně mladí
atleti a atletky, aby si to rozdali v okresním finále družstev
v atletickém čtyřboji. V této náročné soutěži musí každý zvládnout
během dopoledne 4 disciplíny – běh na 60 metrů, skok daleký či vysoký,
vrh koulí nebo hod míčkem a vytrvalostní běh (dívky 800 metrů, kluci
1000 metrů). Nakonec jsme celou naši úspěšnou atletickou sezónu
završili 2. místem chlapců a 3. místem dívek. Na „bedně vítězů“ stáli
a naši školu
reprezentovali:
Tereza Valášková,
Míša Horutová,
Eva Pantůčková,
Veronika
Kremlová, Simona
Závadová, Martin
Caban, Martin
Páter, Martin
Zelík, Adam Pajor
a Matěj Bezděk.
Své tenisové umění
předvedli na Vlčnovských kurtech naši malí tenisté, kteří navštěvují
tenisovou školu. V nejmladší kategorii byl nejlepší Jakub Ševčík,
mezi mladšími zvítězila Marie Rybářová a v nejstarší kategorii ovládla
tenisové kurty Alena Pospěchová. Velkého úspěchu jsme dosáhli
v novojičínské lize miniházené. Po celoročním snažení ve čtyřech
okrskových kolech se naši malí házenkáři dostali do závěrečného
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finále, kterého se zúčastnilo 8 nejlepších družstev. V něm jsme dokázali
porazit všechny týmy a získali krásný „zlatý pohár“ a samozřejmě
zlaté medaile. Ovšem cesta k tomuto úspěchu byla velmi náročná.
Nejdříve v základní skupině jsme narazili na silné soupeře ZŠ Tyršova
Nový Jičín, ZŠ Šenov a ZŠ Jubilejní Nový Jičín. Stali jsme se vítězi této
skupiny a v semifinále jsme se utkali s házenkáři ZŠ Bernartice nad
Odrou. Toto semifinálové utkání jsme zvládli na výbornou a dostali jsme
se až do vytouženého finále. Našim soupeřem byla ZŠ Mořkov, tu jsme
suverénně přehráli a stali jsme se letošními vítězi novojičínské ligy
miniházené. O tento krásný úspěch se postarali všichni tito žáci:
Lucie Jančíková,
Miroslav Synek,
Lukáš Zelík, Tomáš
Kočnar, Jarek
Václavík, Zuzana
Hrňová, Dominik
Horák, Max Rosa,
Tomáš Janíček,
Štěpánka Dubcová
a Šimon Sagan.
Na závěr školního roku
jsme se již tradičně
všichni sešli v kulturním sále na Starém Jičíně, abychom oslavili všechny
naše sportovní úspěchy a hlavně, abychom vyhlásili výsledky 20. ročníku
soutěže O nejlepšího sportovce naší školy.
V kategorii dívek zvítězila Lucie Jančíková, na 2. místě skončila Eva
Pantůčková a 3. místo obsadila Michaela Horutová. Z chlapců byl
nejlepší Miroslav Synek, za ním stříbrnou medaili získal Martin Zelík a
bronzovou Lukáš Zelík. Nejsportovnější třídou se stala na nižším stupni
5. třída, na vyšším stupni 8. třída. Všem samozřejmě blahopřejeme a
budeme si přát ve školním roce 2015-2016 hodně podobných
sportovních úspěchů.
Mgr. Kateřina Horutová
Ahoj noví školáci!
Všem prvňáčkům, kteří letos nastupují do 1. tříd přejeme, aby se vám
v naší škole líbilo a aby vás touha po vzdělání provázela po celý život a
učení bylo pro vás vždy zajímavou hrou plnou krásných zážitků.
Mgr. Roman Horut
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Mobilní hospic Strom života
Rozumíme těm, kteří si podobnou zkušeností prošli, závidíme
těm, kteří jí byli ušetřeni, a jsme připraveni pomáhat všem, kteří
se na nás obrátí.
Člověk a strom patří k sobě již odedávna. Stromy mají své nezastupitelné
místo v lidové tradici, v lidské mytologii, v příbězích, bájích, symbolech.
Od lidského zrození až do smrti, od kolébky až po rakev. Strom, stojící ve
středu biblického ráje, je symbolem dokonalé harmonie, souznění i
smíření. Stejně jako poslání, ke kterému jsme se v naší organizaci Strom
života zavázali my. Být tady pro ty, kterým se život chýlí
k nezadržitelnému konci - nebo možná k novým, dosud nepoznaným
začátkům - i pro ty, kterým se s odcházejícími tak těžce loučí.
Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou ruku, mírníme
fyzickou i psychickou bolest, plníme přání a nasloucháme, protože víme,
že mnohdy stačí drobnosti. Aby nemocný nebyl sám, aby se mohl
vypovídat, aby se cítil potřebný …
Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto naplnit všechny
jeho potřeby, biologické, psychologické, sociální i spirituální. Náš
hospicový tým tvoří lékaři - specialisté, zdravotní sestřičky s dlouholetou
praxí, pracovníci v sociálních službách, ale i fyzioterapeuti, psychologové
a v neposlední řadě i pastorační pracovník či římskokatolický duchovní.
Péče o naše pacienty se vyznačuje komplexním přístupem, a to nejen
vůči nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým.
Mobilní hospic Strom života funguje v Novém Jičíně již od května.
Doufáme, že naše služby nebudete Vy, ani nikdo z Vašich blízkých
potřebovat. Ale pokud ano, můžeme Vás ubezpečit, že se na nás můžete
s plnou důvěrou obrátit.
Marie Ryšková
zakladatelka mobilního hospice Strom života
Můžete nás podpořit:
č. účtu 3925391369/0800
Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života
(podrobnější informace na www.zivotastrom.cz)
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Evropská kancelář dotací a grantů
CHCETE ROZŠÍŘIT FIRMU NEBO MÁTE VYMYŠLENÝ
PROJEKT A CHCETE POMOCT V ZAČÁTCÍCH PODNIKÁNÍ?
PLÁNUJETE VÝSTAVBU RODINNÉHO DOMU?
MÁTE ZÁJEM O ZATEPLENÍ NEBO VÝMĚNU OKEN V RÁMCI DOTACÍ Z nové zelené
úsporám? Zajímají vás dotační programy pro podnikatele z operačního programu
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost?
Otevíráme pro Vás novou certifikovanou Evropskou kancelář dotací a grantů
pro Moravu a Slezsko.
Zajistíme výběrové řízení certifikovaných firem dle Vašeho zadání, včetně
pozáručního servisu a vy si rozhodnete, kterou si vyberete.
Zajistíme nejvýhodnější úvěr s nejnižšími úroky na českém trhu – jednáme
s řediteli bank.
Zajistíme energetického auditora ve stavebně-technický dozor s dotací 25.000,Kč a vy nic nedoplácíte.
Zajistíme za Vás celý administrativní proces.
Magdalena Randýsková
Evropská kancelář dotací a grantů
Vlčnov 105, Starý Jičín 742 31
Tel.: +420 603 178 235

INFORMAČNÍ PORTÁL
P R O S P O T Ř E B I T E L E - dTest
Portál spotrebitele.dtest.cz přináší aktuální zprávy se spotřebitelskou
tématikou z České republiky i zahraničí. Čtenáři a čtenářky tu najdou
informace, které by neměly uniknout žádnému informovanému
spotřebiteli. Mnohdy platí, že za běžné považujeme věci, které jsou v
mezinárodním kontextu spíše výjimečné. Jindy máme naopak pocit, že
určitý spotřebitelský problém je pouze českým specifikem, a přitom v
zahraničí narážejí spotřebitelé na podobné obtíže. Smyslem portálu
spotrebitele.dtest.cz je proto umožnit českému spotřebiteli rozšířit své
obzory o informace, které se v médiích obvykle neobjevují a které
přispívají k lepší orientaci v oblasti spotřebitelské problematiky. Články
na portálu jsou přehledně tříděny podle sledovaných kauz, nejčastějších
problémů, zákonů, institucí a spotřebitelských organizací. Portál
provozuje dTest, největší spotřebitelská organizace v České republice.
Bc. Lucie Mihulová
koordinátorka spolupráce s obcemi, dTest, o.p.s.
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Na zadní straně KALENDÁŘE AKCÍ SPOLKŮ OBCE, který je
vložen uprostřed zpravodaje, naleznete NABÍDKU KROUŽKŮ
KOMUNITNÍ ŠKOLY STARÝ JIČÍN.

„TRADIČNÍ HODY V JANOVICÍCH 2015“
Pátek 4. září 2015
20:30 Hodová zábava - „Hostinec na Větřáku“
Neděle 6. září 2015
10:00 Hodová mše svatá - Kaple Andělů strážných
13:30 Derby „Svobodní: Ženatí“ - Fotbalové hřiště
Pondělí 7. září 2015
9:00
Hodová mše svatá - Kaple Andělů strážných
15:00 Sousedské posezení - „Hostinec na Větřáku“

22
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POŘÁDAJÍ CHARITNÍ SBÍRKU
Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 a
funguje na principech dobrovolnictví. Za tu doby bylo vybráno více
než 13 tisíc jízdních kol. Do Afriky se jelo zatím 6x a podařilo se
předat 3179 kol gambijským školákům a jejich rodinám a 152 kol
pro čadské a kamerunské strážce národních parků. Přidejte se
k dobré věci a darujte své nevyužité jízdní kolo.
JÍZDNÍ KOLA v jakémkoliv stavu, náhradní díly, pumpičky,
klíče, šroubováky a vše, co usnadní v Africe jejich servis,
vybíráme KAŽDÝ PÁTEK od 16:00 do 17:30 hodin VE FARNÍ
KLUBOVNĚ VE STARÉM JIČÍNĚ.

Akce probíhá od 1. srpna do 30. září 2015.
Také můžete darovat NEPOTŘEBNÉ AUTOLÉKÁRNIČKY
nebo jejich obsah. V Africe ještě využitelný zdravotnický materiál
udělá dobrou službu.
Důležitý není počet kol, ale šíření myšlenky. Děkujeme všem
dárcům za podporu!
Informace:
e-mail: staryjicinvlcnov@orel.cz
tel: 777 947 790

www.kolaproafriku.cz
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SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
Neděle 27. 9. 2015
7:45 - slavnostní mše svatá v kostele sv. Václava
9:15 - svatováclavský průvod na náměstí ve Starém Jičíně
9:30 - zahájení jarmarku a slavnosti
16:00- literárně-hudební pásmo "Popelka nazaretská" v
kostele sv. Václava.
Dechová hudba "Starojičané", stánkaři, řemesla, atrakce pro
děti i dospělé, kostýmovaní účinkující, občerstvení, aj...
Možnost prohlídky hrobky hraběte Deyma ze Stříteže s
výstavkou fotografií z návštěvy jeho rodinného příbuzného,
hraběte Llewellyna Kasta z Argentiny.
Prohlídka Vesnického muzea "U Polzerů" se středověkou
expozicí o historii hradu, zbraních a obce s výkladem
kostýmovaného průvodce.
Doprovodný program v sobotu 26.9. 2015:
Běh sv Václava, Tichá večerní adorace v kostele sv. Václava
(19:00-23:00 hodin)
Večerní prohlídka vesnického muzea "U Polzerů", večerní
prohlídka hrobky hr. Deyma ze Stříteže.
Pondělí 28.9.2015:
7:45 - Svatováclavská mše v kostele sv. Václava
V průběhu dne možnost prohlídky hrobky a vesnického muzea
"U Polzerů".
Akci pořádá Vesnické muzeum "U Polzerů",
Spolek Starojická historická společnost,
spolu s dalšími sdruženími a spolky obce.

=
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Vás srdečně zvou na hudebně - literární pásmo

v neděli 27. září 2015 v 16.00 hodin
v kostele sv. Václava ve Starém Jičíně.
Výsostně radostná píseň „Popelka nazaretská“, původně
napsána jako básnická sbírka Václava Renče o životě Ježíše
z pohledu jeho matky Marie, vznikla kolem roku 1955
v leopoldovské věznici. Zde autor, odsouzený na 25 let,
trávil své dny jako vězeň stalinistické zvůle. Kompozice
Popelky o celkovém počtu 1752 veršů byla tvořena i
fixována pouze v paměti. Disponovat tužkou či papírem bylo
vězňům zakázáno. Navzdory tomuto nařízení byla
propašována mimo vězeňské hradby řada autorových prací
na cigaretových papírcích miniaturním písmem, poněvadž
každý centimetr plochy čistého papíru měl pro básníka
nesmírnou cenu. Později byla zpracována jako hudebně –
literární pásmo. Autorem hudby je Vít Petrů.
Hrát, zpívat a recitovat budou Broučci a Brouci
z Valašského Meziříčí.
Pásmo trvá cca 50 minut.
Vstupné na tuto akci je dobrovolné.

POSEZENÍ U KVASNICOVÉHO PIVA
Pátek 23. října 2015 od 18:00 hodin
v hasičské zbrojnici ve Vlčnově.
Srdečně zve SDH Starý Jičín – Vlčnov

PALAČOVSKÉ HODY
sobota 14.11.2015 – hodová zábava
neděle 15.11.2015 – mše svatá v 9:00 hodin
pondělí 16.11.2015 – mše svatá v 9:00 hodin
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...............

60 let založení spolku

...............

SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ STAROJICKA
spolu s Českým svazem včelařů a
Mateřskými školami Starojicka
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE NA

TRADIČNÍ
PODZIMNÍ VÝSTAVU
ve znamení 60-ti letého výročí založení Spolku zahrádkářů.

Výstava se bude konat ve Starém Jičíně
v sále Kulturního domu (na náměstí).
sobota 31.10.2015 od 9:00 do 18:00 hodin
neděle
1.11.2015 od 8:00 do 18:00 hodin
Všichni, kdo se chcete zúčastnit, ať už prezentací firmy,
svými výrobky, nebo výpěstky, prosím, přineste je v pátek
30.10.2015 v době od 9:00 do 16:00 hodin do sálu Kulturního
domu ve Starém Jičíně. V případě zájmu o větší výstavní
plochu, prosím, spojte se s p. Václavem Jakůbkem, nebo ing.
Karlem Konečným, alespoň 14 dnů před konáním výstavy.
...............

60 let založení spolku

...............

PROVOZ MOŠTÁRNY STARÝ JIČÍN od 1. září 2015
úterý 14:00 – 18:00 hodin
čtvrtek 14:00 – 18:00 hodin
sobota 14:00 – 18:00 hodin

mobil: 776 639 924
(p. Janíček Ludvík)
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FO TJ SOKOL STARÝ JIČÍN
MUŽI I.B tř.sk.D - 2015/2016
PODZIM 2015
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V

So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

15.8.
23.8.
30.8.
6.9.
13.9.
20.9.
27.9.
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.
1.11.
8.11.

(www.sokolstaryjicin.cz)

17:00
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:00
14:00
14:00

Vlčovice
Starý Jičín
Mořkov
Starý Jičín
Libhošť
Starý Jičín
Jeseník n.O.
Starý Jičín
Jistebník
Starý Jičín
Spálov
Starý Jičín
Kateřinice

Starý Jičín
Kozlovice
Starý Jičín
Kopřivnice
Starý Jičín
Odry
Starý Jičín
Tichá
Starý Jičín
Bordovice
Starý Jičín
Hukvaldy
Starý Jičín

Pronájem obchodních prostor v centru Nového Jičína
Pronájem obchodních prostor v centru Nového Jičína na ulici
Dostála Bystřiny (naproti velkoobchodu barev). Prostory jsou
nově zrekonstruované – nové plastové dveře, zateplení, dlažba,
vlastní sociální zařízení, parkování pro zákazníky, bezbariérový
vstup, k dispozici internet, TV – SAT, velký manipulační prostor
pro zásobování ze zadní strany objektu. Vhodné jako prodejna,
kancelář, sklad, a další …
K dispozici dva samostatné prostory (lze je pronajmout i společně, spojovací dveře):
1. prostory o velikosti 49,33m2 ... Měsíční nájemné 6.166,- Kč bez DPH
2. prostory o velikosti 59,63m2 ... Měsíční nájemné 7.454,- Kč bez DPH
Požadovaná kauce u obou prostor je ve výši 2 měsíčních nájmů.

Kontakt: 775/767 105, 775/767 101
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Hledáme
komunikativní lidi,
kteří si chtějí řídit
svůj čas a mít
nadstandartní příjem.

Masarykovo nám. 40,
Nový Jičín,
II. poschodí, prostory
České pojišťovny.
Těší se na Vás tým
profesionálních
obchodníků.
Předběžné rezervace
na tel. 721 992 993.
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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
vedoucí technických služeb
Miloslav Vahala, DiS. 776 562 867 vahala@stary-jicin.cz

správa hřbitova, pokladna obce: 556 785 153
Dagmar Sochová
sochova@stary-jicin.cz

v Obecní policie Starý Jičín:
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
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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

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

Vydavatel: Obec Starý Jičín, Starý Jičín č.p. 133, 742 31, IČ: 298425, Kontakt:
tel.:+420 556 785 152, e-mail: podatelna@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz, Zpracovala:
Lucie Pavlíková, Evidenční číslo: MK ČR E 12221, Ročník: XV., Číslo: 03/2015, Náklad:
1150 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 18.11.2015 do 12:00 hodin.
Příspěvky externích zpracovatelů nemusí vyjadřovat názor vydavatele. Ceník inzerce je
zveřejněn na www.-stary-jicin.cz.
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Mladí myslivci z Mysliveckého kroužku Janovice na soutěži Mladý
ochránce přírody a Zlatá srnčí trofej 23.5.2015 v Tísku.

Grand Prix Forman v Janovicích 2015 v sobotu 2.8.2015.

Palačovské cykloklání v sobotu 25.7.2015.

