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Soutěž „STAROJICKO MÁ TALENT“ - 8. května 2016.
Článek naleznete na straně 31.
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Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 20.4.2016 :
10. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
10.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu:
pana Zdeňka Šustka a pana Ladislava Rýpara.
10.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání
10. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 20.04.2016.
10.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 9.3.2016 do 6.4.2016.
10.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zprávu o činnosti
kontrolního výboru obce ze dne 21.3.2016 a finančního výboru obce
ze dne 11.4.2016.
Finanční záležitosti
10.5. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Starý Jičín
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015 a účetní závěrky
příspěvkových organizací Základní školy Starý Jičín a Mateřské
školy Starý Jičín k rozvahovému dni 31.12.2015 bere zastupitelstvo
obce na vědomí.
10.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na
1. změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2016.
10.7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání a plnění rozpočtu obce
k 31.3.2016.
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:
10.8. Převod pozemků z vlastnictví Moravskoslezského kraje do vlastnictví
obce (darováním)
v k.ú. Palačov pozemky
 p.č. 1130/17 – ostatní plocha - o výměře 9 m2,
 p.č. 1130/18 – ostatní plocha – o výměře 157 m2,
 p.č. 1130/19- ostatní plocha – o výměře 129 m2 a
 p.č. 1130/20 – ostatní plocha o výměře 440 m2.
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Jedná se o pozemky pod stavbou chodníku podél silnice č. III/0487 v k.ú.
Palačov,zaměřené geometrickým plánem č. 400-110/2015 (majetkoprávní
záměr č. P1/2016).
10.9. Prodej pozemku p.č. st. 161 – zastavěná plocha o výměře 6 m2 v k.ú.
Palačov Světlaně Křepelkové za cenu 70,- Kč za m2 + náklady řízení.
Jedná se o pozemek pod stavbou rodinného domu v Palačově, číslo popisné
47. Pozemek byl oddělen z obecního pozemku p.č. 1180/1 geometrickým
plánem č. 396-53/2015 (majetkoprávní záměr č. P2/2016).
10.10. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. PM/2016ZHMMaj/717/136-13/Ká, kdy je povinnou osobou Povodí Moravy, s.p. a
oprávněnou osobou Obec Starý Jičín, dotčený pozemek p.č. 1117/4 – vodní
plocha v k.ú. Palačov v rozsahu GP 402-116/2015. Služebnost spočívá ve
strpění stavby výustního objektu dešťové kanalizace a opěrné zdi
vybudované v rámci stavby “Chodníkové těleso Palačov“+ přístup na
dotčené pozemky.
Organizační záležitosti :
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání:
10.11. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Starý Jičín č. 1/2016,
kterou se zrušuje OZV 6/2010 o místním poplatku ze vstupného.
10.12. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového
Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro
výkon všech práv akcionáře pana Ing. Rudolfa Hrnčíře, nar. 14.9.1963,
bytem Starý Jičín 31.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané ve
čtvrtek dne 26.5.2016, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné
valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s.
konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu
Ing. Miroslavu Klimparovi, nar. 12.9.1963, bytem Starý Jičín, Vlčnov 102.
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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JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období červen až
srpen 2016 oslavíte své významné životní jubileum, popřál co nejvíce
zdraví, mnoho radostí a obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.
Jaroslav Hegar, St. Lhota
Milada Horáková, Palačov
Jarmila Vozáková, Heřmanice
Jan David, Petřkovice
Jan Hurtík, Starý Jičín
Ludmila Pavlíková, St. Lhota
Ludmila Pospěchová, St. Jičín
Marie Dvorská, Vlčnov
Věra Lachová, Vlčnov
Oldřich Pejčoch, Vlčnov

Anna Bayerová, Starý Jičín
Anna Krutílková, Heřmanice
Magdalena Plešková, St. Jičín
Petronella Davidová, Vlčnov
Karel Bednář, Dub
Marie Štramberská, Vlčnov
Stanislav Kolenovský, St. Lhota
Jiří Ocásek, Vlčnov
Jaroslava Šimíčková, Vlčnov
Eliška Hájková, Vlčnov
Marie Janyšková, Janovice

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, e-mail: pavlikova@stary-jicin.cz .

VÍTÁNÍ

OBČÁNKŮ

DO

OBCE

V sobotu 16. dubna 2016 se slavnostního vítání občánků zúčastnilo 19
dětí s rodiči a jejich rodinnými příslušníky. Přivítali jsme 11 holek a 8
kluků. Holčičky z Mateřské školy Starý Jičín, v doprovodu paní učitelky
Marcely Segeťové, zahrály na zvonky a zazpívaly písničky. Rodiče se
podepsali do slavnostní kroniky obce, přivítané děti dostaly dárečky, strom
a maminky kytičky.
Fotografie naleznete na poslední straně zpravodaje.
Lucie Pavlíková, evidence obyvatel
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OZNÁMENÍ
VODOVOD

PORUBSKÁ

BRÁNA

Obec Starý Jičín jako provozovatel skupinového vodovodu Porubská brána
informuje na základě odst. 8 § 3a zákona 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví odběratele pitné vody v místních částech Palačov,
Starojická Lhota, Dub u Nového Jičína, Heřmanice u Polomi a Petřkovice
u Starého Jičína, že v tomto zdroji byl zjištěn zvýšený obsah pesticidních
látek- acetochlor ESA.
Ihned po zjištění této skutečnosti bylo vypracováno MUDr.
Bohumilem Havlem, soudním znalcem v oboru zdravotnictví,
hodnocení zdravotních rizik. Z uvedeného hodnocení vyplývá, že
nadlimitní obsah acetochloru ESA nepředstavuje riziko nepříznivých
zdravotních účinků pro zásobování obyvatel včetně nejcitlivějších
skupin populace – voda je tudíž pitná.
Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě byl rozhodnutím určen mírnější hygienický limit, než stanovuje
vyhláška 252/2004 Sb., a to maximální povolenou hodnotou ukazatele
acetochlor ESA – 1,5 µg/l. Posledním rozborem byla přítomnost
acetochloru ESA v pitné vodě zjištěna koncentrace a to 0,23 µg/l. Doba
platnosti mírnějších hygienických limitů byla stanovena do 21.3.2019. Do
té doby je provozovatel povinen provést takové opatření, aby pitná voda
odpovídala vyhlášce 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu. Obec ve spolupráci s firmou
VODING Hranice zahájila zkušební provoz technologie, která se již
úspěšně využívá na jiných úpravnách pitné vody. V této době jsou
provedeny poloprovozní zkušební testy, na základě kterých bude
technologie úpravy vody Porubská brána doplněna o zařízení na
odbourávání nežádoucích látek.
Odkud se acetochlor do pitné vody dostal?
Acetochlor patří do skupiny chloracetanilidových pesticidů. V minulých
letech byl hojně využíván k prevenci plevelů u obilí a kukuřice a byl
obsažen v řadě registrovaných přípravků. V ochranných pásmech pitné
vody bylo ale jeho použití omezeno. Od roku 2013 je používání přípravku
s touto látkou k ochraně rostlin zcela zakázáno. Bohužel toto
pravděpodobně nerespektovali zemědělci hospodařící v okolí vodních
zdrojů Porubská brána. Jednou z podmínek Krajské hygienické stanice
bylo uzavření dohody s hospodařícími zemědělci v ochranných pásmech
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(ochranné pásma jsou na území tří krajů) o omezení používání pesticidních
látek. Tato dohoda byla úspěšně uzavřena pouze se zemědělci, kteří
hospodaří na půdě na území Moravskoslezského kraje. Zemědělci
hospodařící ve Zlínském a Olomouckém kraji nesouhlasí s pěstováním
porostů, které nevyžadují chemického ošetření nebo vyžadují každoroční
finanční úhradu z přijatých opatření.
O výsledcích jakosti pitné vody a přijatých opatřeních k odstranění
nežádoucích látek budou odběratelé následně informování.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

VÝZVA

OBČANŮM

OMEZENÍ HLUKU O VÍKENDU
Vyzýváme občany, aby v sobotu po 17:00 hodině a po celou
neděli respektovali občanské soužití tím, že omezí hlučné či
jinak obtěžující aktivity (které uvádí Občanský zákoník) v době
odpočinku ostatních (sekání trávy, řezání dřeva, pálení trávy atd.).
V Občanském zákoníku je 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).
Doba nočního klidu je od 22:00 hodin do 6:00 hodin.
Buďme k sobě navzájem ohleduplní a dopřejme si příjemně prožité
víkendy.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
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MAXIMÁLNÍMU ŠETŘENÍ
PITNOU VODOU

Obec vyhlašuje (dle zákona o vodách)
ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ A JINÝCH NÁDRŽÍ BEZ
PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU OBCE.
-------------------------------------------------------------------------Žádáme občany, aby pochopili vážnost této situace a přistoupili
ke spotřebě vody s maximální vážností.

Dále vyzýváme všechny odběratele pitné vody z vodovodu Porubská
brána v jeho majetku (Palačov, Starojická Lhota, Petřkovice, Dub a
Heřmanice) k maximálnímu šetření touto surovinou.
DiS. Miloslav Vahala, vedoucí Technických služeb obce

ZTRÁTY A NÁLEZY
Informujeme občany, že věci, které nálezce odevzdá na Obecní úřad Starý
Jičín, se zveřejňují na úřední desce obecního úřadu a také na webových
stránkách www.stary-jicin.cz v sekci úřední deska.
Telefonicky (556 785 152) nebo osobně máte také možnost nahlásit ztrátu
věci. Ztráty a nálezy jsou evidovány.
Lucie Pavlíková, podatelna

C Z E CH P O I N T

NA

OBECNÍM

ÚŘADĚ

Obecní úřad Starý Jičín je kontaktním místem výkonu veřejné správy
Czech POINTu. Pořídit výpis z rejstříku trestů, výpis z katastrálního úřadu,
výpis z bodového hodnocení řidiče, konverzi dokumentů atd. můžete
v úředních dnech a to v pondělí a ve středu (7:30 – 11:45 12:30 – 16:30).
Lucie Pavlíková, Czech POINT
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SPOLKŮM

Přehled Radou obce Starý Jičín schválených dotací jednotlivým místním
spolkům a organizacím.
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ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
Výzva k podávání podnětů ke změně územního plánu
Obec Starý Jičín ve spolupráci s Úřadem územního plánování Městského
úřadu v Novém Jičíně oznamuje, že v letošním roce budou zahájeny práce
na tzv. Zprávě o uplatňování územního plánu 2012 – 2016, u které se
předpokládá, že bude současně ZADÁNÍM změny č. 1 Územního plánu
pro Obec Starý Jičín. Zpráva o uplatňování územního plánu 2012 –
2016 bude následně schválena zastupitelstvem obce nejpozději do konce
roku 2016.
Obec Starý Jičín vyzývá občany a vlastníky nemovitostí, mající vlastnická
nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na katastrálním území: Dub u
Nového Jičína, Heřmanice u Polomi, Janovice u Nového Jičína, Jičina,
Palačov, Petřkovice u Starého Jičína, Starojická Lhota, Starý Jičín, Vlčnov
u Starého Jičína, aby uplatnili své návrhy na změnu Územního plánu pro
Obec Starý Jičín (na adresu: Obecní úřad Starý Jičín, Starý Jičín 133,
742 31 Starý Jičín, e-mail: podatelna@stary-jicin.cz, datová schránka
obce: 48cbwvk ) a to ve lhůtě

do 31. 7. 2016.
Návrh fyzické nebo právnické osoby na změnu územního plánu musí být
předložen písemně a musí obsahovat:
 Identifikaci území, kterého území se navržená změna týká –
uvedením dotčené parcely a katastrálního území.
 Údaje umožňující identifikaci žadatele (jméno, příjmení, adresa),
včetně uvedení vlastnických práv (doklad o vlastnickém právu
k předmětnému pozemku a stvrzení podpisem vlastníků předmětného
pozemku).
 Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, to je výstižný
popis navrhované změny.
 Současné využití ploch dotčených návrhem žadatele.
 Zákres území, na kterém je změna navrhována.
 Důvody pro pořízení změny územního plánu.
Úřad územního plánování Městského úřadu v Novém Jičíně upozorňuje, že
nové zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na
základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch a
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy ve
stávajícím Územním plánu pro Obec Starý Jičín.
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Bližší informace můžete získat na Odboru územního plánování a
stavebního řádu, Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový
Jičín, Ing. Hana Macháčková - kancelář č. 040,
(tel.: 556 768 362, e-mail: h.machac@novyjicin-town.cz).
Po vyhotovení návrhu Zprávy 2012 – 2016 bude zahájeno její projednání
za přiměřeného použití § 47 odst. 1 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Nový Jičín, Ing. Hana Macháčková

MÍSTNÍ POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme občany,
že místní poplatek za komunální odpad
na rok 2016,
ve výši 480,- Kč za osobu, je splatný 30.06.2016.
Poštovní poukázky nerozesíláme.
Lenka Ulrychová, účetní

SVAZUJTE

PYTLE

S

ODPADEM

Žádáme občany, aby pevně svazovali pytle s recyklovatelným odpadem,
které svážejí pracovníci technických služeb při vývozu popelnic. Jedná se
o ŽLUTÉ PYTLE na PET lahve a ČERVENÉ PYTLE na nápojové
kartony (mléko, džusy).
Pokud recyklační pytle nebudou pevně svázané nebo zcela plné, budou
zanechány na místě.
DiS. Miloslav Vahala, vedoucí Technických služeb
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P E T Ř K O V I C Í CH

Osadní výbor v Petřkovicích pozval všechny maminky na oslavu jejich
svátku. Akce se konala v sobotu 7. května 2016 odpoledne v sálu hostince.
Sál byl plný, kromě maminek zde zavítali i rodinní příslušníci. Děti
z Mateřské školy Petřkovice potěšily maminky dlouhým tanečním
vystoupením v krojích, své umění předvedla saxofonistka slečna Rešlová a
DJ Rešl se postaral o hudební kulisu. Na všech stolech bylo přichystáno
bohaté občerstvení, jak pití, tak i jídlo. Nechyběla ani zajímavá tombola,
tématicky zaměřená na oslavenkyně. Oslava se protáhla do večera a bylo
vidět, že se všichni dobře bavili. Už se těšíme na další rok.

Lucie Pavlíková

STAVĚNÍ

MÁJE

PRŮVOD

A

LAMPIONOVÝ

V JANOVICÍCH

V pátek 29. dubna 2016 od 18:00 hodin se občané z Janovic sešli u
tradičního stavění „Májky“. Po té byl zapálen táborák a opekly se
špekáčky. Jako vždy se opékalo dlouho do noci. Bohužel, následující noc
se skupina lidí bavila tím, že po okolí shazovala „Májky“. Tentokráte
dříve, než jsem od nich zvyklí. Je málo vesnic, které tento starodávný
zvyk, jímž je stavění „Májky“, ještě dodržují, a proto si myslím, proč ho
ničit? Vždyť je to pro nás a naše děti, aby věděly, jaké tradice by se měly
dodržovat. Jen za samotným chystáním „Májky“ je obrovská práce spousty
lidí, kteří pomáhají ve svém volném čase. Vy, co jste ji shodili, najděte si
jiné, šlechetnější radosti, kterými se budete bavit nebo zkuste pomoci
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druhému a vložte svou energii do něčeho, z čeho mají radost všichni, a ne
jenom vy! Děkuji těm, kteří byli ochotní a v neděli stavěli „Májku“ znovu.
Týden na to, v pátek 6. května 2016 večer, se všechny děti z Janovic sešly
na fotbalovém hřišti a šly průvodem se svítícími lampióny celou vesnicí.
Předseda osadního výboru v Janovicích, Břetislav Škrla, položil kytici
k pomníku padlých za II. světové války a k uctění památky se hrála hymna
České republiky. Průvod se vydal k hostinci a za svou dlouhou cestu
dostaly děti sladkou odměnu. Opět se zapálila vatra. Byl to krásný zážitek,
který se v Janovicích obnovil v roce 2009, a znovu patří k tradicím naší
malé obce.

Za osadní výbor Janovice, Lucie Pavlíková

PŘEHLED
VE

POUTÍ

FARNOSTI

A

STARÝ

HODŮ
JIČÍN

 24.7. (neděle) Hůrka v 9:15 hodin – Svatá Anna.
 7.8. (neděle) Svinec (Oční studánka) ve 14,30 hodin.
Zahájení poutí a hodů.
 14.8. (neděle) Petřkovice - Panna Maria Nanebevzatá pouť v 9:15
hodin, 15.8. (pondělí) Slavnost v Petřkovicích v 9:00 hodin.
 21.8. (neděle) Starojická Lhota - Panna Maria Královna - hody v 9:15.
 4.9. (neděle ) Janovice v 9:15 hodin – hody, 2.9. Pondělní mše svatá
v 9:00 hodin.
 11.9. (neděle) Kojetín v 9:15 hodin – hody, 9.9. Pondělní mše svatá
v 9:00 hodin.
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 24.9. (sobota) Starý Jičín Svatováclavský běh ve 13:00 hodin.
 25.9. (neděle) Starý Jičín - Hody v 7,45 hodin, 26.9. pondělní mše
svatá v 9:00 hodin.
 9.1O. (neděle) Loučka v 9:00 hodin – hody, 1O.1O. Pondělní mše svatá
v 9:15 hodin.
 23.1O. (neděle) Hůrka v 9:00 hodin – hody, 21.1O. Pondělní mše svatá
v 9:15 hodin.
 3O.1O. (neděle) Vlčnov v 9:00 - hody, 31.1O. Pondělní mše svatá
v 9:15 hodin.
 1.11. (úterý) Všech svatých – Starý Jičín mše v 17,3O hodin.
 2.11. (středa) Dušičky – Starý Jičín mše v 7,3O a 17,3O hodin.
 6.11. (neděle) Petřkovice v 9:00 hodin – hody, 7.11. pondělní mše svatá
v 9:15 hodin.
 13.11. (neděle) Jičina – Svatý Martin - 7,45 a pondělí 11.11. v 9:15.
 2O.11.(neděle) Palačov v 9:00 hodin - hody a pondělí 18.11. v 9:15.
 2O.11. (neděle) Ježíše Krista Krále, závěr starého církevního roku.
Za Farnost Starý Jičín, P. Petr Dokládal

LÉKAŘKY

V

OBCI

LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Hana Kobsová
Starý Jičín – Vlčnov 35
tel: 556 752 604
mobil: 603 433 786
email: hana.kobsova@centrum.cz
http://www.kobsova.euweb.cz/
V době od 24.6. 2016 do 1.7.2016 je z důvodu dovolené ordinace ve
Starém Jičíne uzavřena.
Zástup MUDr. Syrovátková, Gregorova 32, Nový Jičín:
Pondělí 7,00 - 11,30
Úterý
7,00 - 11,30
Středa
13,00 - 17,00
Čtvrtek 7,00 - 12,00
Pátek
9,30 - 12,00
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LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Iveta Havlíková
sestra: Michaela Petřkovská
Starý Jičín – Vlčnov 35
Tel: 556 752 582
www.doktor-staryjicin.cz
Registrujeme a vítáme nové pacienty.

Ordinační doba MUDr. Havlíkové:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Injekce:
7:00 - 7:30
9:00 - 10:00
7:00 - 7:30
7:00 - 7:30

Ordinace:
7:30 - 10:00
13:00 - 15:00
7:30 - 10:00
13:00 - 15:00
7:00 - 8:30

Prevence:
10:00 - 11:30
15:00 - 16:30
10:00 - 11:30
Ordinuje MUDr. Kmetzová
-

V pátek ošetřujeme jen akutní stavy a pozvané pacienty.
V tento den nevydáváme žádná potvrzení.
ORDINAČNÍ DOBA BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN:
V úterý se bude ordinovat jen do 15:30 hodin.
Ordinace bude uzavřena v týdnu do 4.7. do 8.7.2016 a 2 týdny
v srpnu od 8.8. do 19.8.2016.

PODĚKOVÁNÍ

DIAKONIE

BROUMOV

Vážení občané, jsme Vám vděčni za věci, darované do sbírky použitého
ošacení, která proběhla v březnu ve Vaší obci. Děkujeme za Vaši štědrost a
ochotu pomáhat potřebným. Vaše darované věci jsou výraznou pomocí
všem, kteří to opravdu potřebují, lidem v nouzi či sociální tísni.
Díky Vám můžeme v praxi realizovat naše motto: „NEPOTŘEBNÉ VĚCI
POTŘEBNÝM“.
Za Diakonii Broumov, sociální družstvo PhDr. Vítězslav Králík,
předseda družstva a generální ředitel
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KOLA PRO AFRIKU
Hezký den,
jmenuji se Radka Filipíková a jsem novou
koordinátorkou projektu Kola pro Afriku.
Díky obrovské podpoře českých dárců a hlavně
Vás všech, kdo nám pomáháte sbírat, se nám
podařilo v dubnu přivézt do Gambie dalších
833 kol včetně náhradních dílů a nářadí do
15ti škol. Kola postupně rozdělujeme do škol na
základě úspěšnosti jejich zapojení do projektu
v minulých letech. 28 gambijských škol prošlo v dubnu třídenním
školením - workshopy. Proběhlo také doškolování mechaniků ze všech
škol. Zjistili jsme podrobně stav projektu na školách – kde si kola vedou
dobře a kde je potřeba větší podpory z naší strany.
Misi považujeme za velmi užitečnou, právě z hlediska mapování stavu
projektu v Gambii. Radost byla obrovská a bylo velmi příjemné vidět, že
tam, kde už jsou kola delší dobu, pořád projekt funguje a pomáhá. Díky
vám i dalšímu úžasnému počtu lidí, kteří nám nezištně se sbírkou
pomáhají, se nám doposud podařilo dovézt více jak 5000 kol do 52
gambijských škol.
Radka Filipíková
Koordinátorka projektu / Project Coordinator
Kola pro Afriku o.p.s. / Czech bikes for Gambian Schools

SBĚR KOL PRO AFRIKU
VE SBĚRNÉM DVOŘE VE VLČNOVĚ
Na základě pozitivní odezvy, jak ze strany koordinátorů projektu, tak i
samotných dárců, kterých si velmi vážíme, se místní organizace
KDU – ČSL Starý Jičín rozhodla pro obnovení sběru Kol pro Afriku.
Abychom ulehčili svoz kol Vám, dárcům, máte možnost odložit
darovaná kola do sběrného dvoru ve Vlčnově. A to pouze během
provozní doby sběrného dvoru.
Děkujeme obci za vstřícnost a těšíme se na spolupráci na dobrém díle.
Za místní organizaci KDU-ČSL Starý Jičín, Pavel Vahalík
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ZAHRANIČNÍ PRAXE ŽÁKŮ Z OBCE
Žáci Střední průmyslové školy Hranice opět absolvovali praxi
v Anglii a v Portugalsku v rámci projektu Erasmus+
V období od 1. 5. do 14.5.2016
prvních 26 žáků naší školy vykonalo
svou odbornou praxi v zahraničí. Do
konce září vyjede celkem 48 žáků.
Jedná se o projekt Erasmus+ mobilita
osob v odborném vzdělávání a
přípravě, který je financován
prostředky z Evropské unie pod
záštitou národní agentury Dům
zahraniční spolupráce. Číslo
projektu: 2015-1-CZ01-KA102013026 s názvem Za zkušeností do Evropy.
1) První skupina našich 11-ti žáků (zastoupení z 5 oborů) se zúčastnila 2
týdenní odborné praxe v jihoanglickém přístavním městě Portsmouth, kde
odbornou praxi většina žáků absolvovala v anglických firmách. Bydleli
každý samostatně v hostitelských rodinách, museli jezdit do své firmy
autobusem či vlakem, sami se dorozumívat anglicky, protože doprovodná
osoba Mgr. Šárka Vlková nemohla být neustále se všemi najednou.
2) Druhou skupinu tvořilo 15 žáků chemiků a hasičů, kteří byli
v portugalském Torres Vedras. A to 8 žáků oboru CH (Adéla Horáková,
Karolína Klajná, Romana Ludwigová, David Markusík, Dušan Matuška,
Kateřina Nedbalová, Jan Rák a Adéla Vašíčková) s Mgr. Janem
Mlčůchem. Dalších 7 žáků oboru PO (hasiči) pod vedením Mgr. Aleše
Navrátila (Nikola Bílá, Lukáš Chovanec, Daniel Kohut, Petr Kovář, Petr
Pluháček, Marek Majer a Karolína Šablaturová). Chemici analyzovali vodu
v laboratořích místní střední školy Agrupamento de Escolas Henriques
Nogueira. Hasiči absolvovali svou praxi na místní hasičské stanici
Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Torres Vedras. O
víkendu navštívili pláž, Lisabon, palác v Mafře a Sintře.
V červnu vyjede 10 hasičů do portugalské oblasti Algarve (Faro, Loule) a
v září 12 žáků na Maltu. Škola získala grant i pro další školní rok, kdy
stávající destinace budou rozšířeny o Irsko a Slovensko.
Organizátor akce: Pavlína Vavříková
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně
autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití
informací, jež jsou jejich obsahem.
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SOUTĚŽE

SLIVOVICI

V sobotu 12. března 2016 se na Jičině konala SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
SLIVOVICI, OVOCNÝ DESTILÁT A SLADKOU DOBROTU.
V soutěži bylo 39 vzorků (lahví po 0,5 l), z toho 13 jablkovic, 1 broskev a
25 slivovic. O pořadí rozhodovala 12-ti členná porota.
Pořadí slivovic:
1. místo - Petr Vahalík, Jičina 29,
2. místo - Radim Šimíček, Nový Jičín,
3. místo - Ondřej Randus, Jičina 53.
Nejlepší destilát, vyjma slivovice, tzn. jablkovice apod.:
1. místo - Petr Vahalík, Jičina 29,
2. místo - Vítězslav Rosa, Jičina 77,
3. místo - Pavel Rosa, Jičina 14.
Ženy upekly 12 libovolných sladkých dobrot. O pořadí rozhodovali
všichni návštěvníci akce. Pořadí:
1. místo - Martina Rosová, Jičina 77 (karamelová srdíčka),
2. místo - Zdeňka Tvrdá, Starý Jičín 36 (malinový moučník),
3. místo (stejný počet hlasů) - Žaneta Rosová, Jičina 14 (medovník) a
Terezka Kemlová, Jičina 80 (mini indiánky).

Za SDH Jičina, Martin Pecháček
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BRANNÝ ZÁVOD
VE STAROJICKÉ

LHOTĚ

V sobotu 23. dubna 2016 proběhl první závod v sezoně mladých hasičů v
okrsku Starý Jičín a to ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI.
Konal se ve Starojické Lhotě a pro děti byla připravena zajímavá trať
lesem. Děti soutěžili ve střelbě vzduchovkou, předvedly zdravotnické
dovednosti, znalosti v požární ochraně, lezení po laně, vázání uzlů a práci s
mapou a buzolou.
Účastnilo se 8 hlídek starších žáků, 10 hlídek mladších žáků a 2 hlídky
přípravky, což znamená děti do 6 let, které začínají nahlížet na své starší
vrstevníky a učí se s nimi.
Kategorie starších žáků:
1. místo - Palačov
(v letošní sezoně jsou nováčci),
2. místo - Jičina,
3. místo - Starojická Lhota.

Kategorie mladších žáků:
1. místo - Starojická Lhota,
2. místo – Jičina,
3. místo - Palačov (nováčci).

Počasí přálo, děti byly spokojené a už se těší na další souboje v požárním
sportu mladých hasičů.

Za SDH Starojická Lhota, Aleš Pavlík
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SKAUTI STARÉHO JIČÍNA
Úspěšným náborem Skauti Starého Jičína
– Heřmánci nastartovali další etapu své
sedmileté činnosti. Kromě pravidelných
schůzek čekalo v uplynulém období na
naše nováčky hned několik výzev, zážitků
a dobrodružství. V dubnu jsme se
zúčastnili tradičního výstupu k Mohyle
padlých skautů na Ivančeně pod vrcholem
Lysé hory. Přes těžkosti s brzkým
vstáváním a náročným výstupem, kdy i ti
nejmenší ukázali, co v nich je, jsme
společně se skauty ze všech koutů naší
země, ale také Slovenska a Polska, uctili
památku skautských hrdinů. Nemilé
překvapení na nás ještě čekalo v podobě
hodně zpožděných vlaků, ale i tuto překážku na naší jarní výpravě jsme
statečně překonali a dorazili v pořádku domů. O dalším víkendu jsme se
účastnili otevírání lanového centra u kluboven skautů v Kopřivnici, kde
jsme zdolávali lanové překážky jak po slepu, tak na zemi i ve výškách.
Disciplíny byly lehčí, legrační, jiné nebezpečnější a některé jsme zdolávali
s respektem. Síla, odvaha, logika, rychlost a úsměv - to vše jsme museli
prokázat.
V půli května čekal na naše nejmenší v Suchdole nad Odrou okresní kolo
závodu vlčat a světlušek. Naše mladá družinka i s předškoláky prokázala,
co se za tak krátkou dobu naučila a své znalosti a dovednosti dokázala
zúročit zejména v manuální zručnosti, schopnosti orientace v přírodě a
chování v krizových situacích. Do dalších závodů určitě dorostou a
překážkovou dráhu zvládnou v lepším čase. Ve velice vyrovnaném závodě
22 družin vlčat a světlušek z celého okresu se Heřmánci umístili ve své
kategorii na 15. místě.
V červnu budou u Heřmánků vrcholit přípravy na letní tábor, který letos
bude probíhat na skautské základně u Holic od 2.7. do 16.7. Pozor!
Kapacita tábora není zcela naplněna, proto nabízíme poslední volná místa i
ostatním dětem, které zatím do skautu nechodí. Pokud byste o tábor měli
zájem, mrkněte na facebook: skauti Starého Jičína - Heřmánci nebo přijďte
na naši schůzku do Dubu osobně.
Mgr. Břetislav Kelnar, Grizzly
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NOVÝ AUTOMOBIL
SDH STARÝ JIČÍN – VLČNOV
Hasiči ze Starého Jičína
disponují novým zásahovým dopravním automobilem.

V sobotu 16. dubna 2016 se
v hasičské zbrojnici ve Vlčnově
uskutečnilo slavnostní svěcení
s předáním nového zásahového
vozidla Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Starý Jičín.
Tohoto slavnostního aktu se
zúčastnili zástupci obce, okolních i spřátelených sborů a další významní
hosté. Samozřejmostí byla přítomnost členů Sboru dobrovolných hasičů
Starý Jičín - Vlčnov i Jednotky sboru dobrovolných hasičů Starý Jičín.
Svěcení se zhostili starojický farář P. Petr Dokládal a trvalý jáhen Mgr.
Antonín Glogar.
Celkem 50 těchto automobilů bylo jednotkám slavnostně předáno 21. ledna
2016 v ostravském Trojhalí za přítomnosti představitelů
Moravskoslezského kraje i hasičů. V rámci projektu „Nákup dopravních
automobilů pro jednotky požární ochrany“, spolufinancovaného ze
strukturálních fondů Evropské unie a národních rozpočtů prostřednictvím
rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, je
jednotkám pořídil Moravskoslezský kraj. Dodavatelem je společnost WISS
CZECH, s. r. o.
Nový Mercedes tak nahradil již zastaralý a nevyhovující původní dopravní
automobil Avia. Nezbývá než si přát, aby automobil dobře a dlouho sloužil
a vždy a všude bezpečně hasiče dovezl.
Ing. Petr Holub, Jednotka sboru dobrovolných hasičů Starý Jičín
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MEDAILOVÉ ŽNĚ V NAŠÍ ŠKOLE
Jak už to bývá, na jaře se žáci naší školy zúčastňují mnoha sportovních
soutěží. A dařilo se jim natolik, že v mnoha z nich postoupili z okrskových
kol až do okresních, kde dokázali získat medaile. Nejdříve se konalo na ZŠ
Komenského v Bílovci okresní finále ve vybíjené pro chlapce a dívky 4.
a 5. tříd, do kterého se probojovalo kromě našeho i dalších 9 nejlepších
družstev z okrskových kol. Podařilo se nám dostat až do finále. V boji o
zlato jsme se utkali se ZŠ Jubilejní z Nového Jičína. Dlouho jsme se
drželi, ale po napínavé koncovce těsně prohráli. Nicméně obsadit v silné
konkurenci 40 škol z celého novojičínského okresu 2. místo a získat
stříbrné medaile byl opravdu velký úspěch. Velkou pochvalu a
poděkování za vzornou reprezentaci školy si zaslouží tito žáci: Matyáš a
Tadeáš Kunovští, Bláža Orlitová, Olda Vahalík, Max Rosa, Tomáš
Janíček, Barča Losertová, Zuzka Hrňová, Jarek Václavík, Vojta
Cigánek, Zdeněk Hýbner a Štěpánka Dubcová. Napodobit toto družstvo
se podařilo i děvčatům ze 4. a 5. tříd, které odehrály své finále v hale ABC
v Novém Jičíně, kde nás čekalo 5 velmi vyrovnaných soupeřů. Jediný, na
kterého jsme nestačili, byla ZŠ M. Horákové z Kopřivnice. Ostatní jsme
porazili a získali tak další stříbrné medaile. Reprezentovala nás tato
děvčata: Štěpánka Dubcová, Zuzana Hrňová, Barbora Losertová,
Jolana Polášková, Leona Kubálková, Klára Čekalová, Tereza
Konečná, Blažena Orlitová, Markéta Bělíčková, Adriana Šemberová,
Cecílie Haywardová, Kristýna Buchalová a Adéla Pospěchová.
Krásného úspěchu jsme se dočkali také o týden později, když mladší
žákyně reprezentovaly naši školu v okresním finále v házené. A po
výhrách nad kopřivnickými a oderskými školami jsme mohli slavit
vítězství a postup do krajského kola, v němž jsme po výhře nad
Ostravou a prohře s Kopřivnicí skončili na velmi pěkném 2. místě v celém
Moravskoslezském kraji. Velkou gratulaci si zaslouží tato děvčata:
Zuzana Hrňová, Barbora Losertová, Klára Čekalová, Sára Pituchová,
Blažena Orlitová, Adriana Šemberová, Markéta Bělíčková, Lucie
Jančíková, Kristýna Hýžová a Marie Vahalíková.
Dalšího hezkého úspěchu jsme dosáhli ve 3. kole novojičínské ligy
miniházené. Opět jsme vyhráli celý turnaj, když jsme postupně porazili ZŠ
Mořkov, ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského 68 z Nového Jičína. O tuto výhru
se postarali Zuzka Hrňová, Barča Losertová, Vojtěch Cigánek,
Adriana Šemberová, Markéta Bělíčková, Dominik Horák a Max Rosa.
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A opět po roce jsme se zúčastnili velké atletické soutěže družstev pro děti
z 1. až 5. tříd, která nese název Štafetový pohár. Na stadionu v Novém
Jičíně jsme se utkali se 17 školami z celého novojičínského okresu a byl to
za velmi chladného počasí boj až do posledního metru. Největšího úspěchu
dosáhli žáci 4. – 5. tříd, kteří si odnesli medaile za 3. místo v běhu na
8x100 metrů. Bohužel bramborová medaile zůstala žákům 1. – 3. tříd i
celému družstvu po součtu všech časů. Přesto je to velký úspěch pro naši
školu, která před sebe pustila pouze ty nejlepší atlety ze ZŠ Emila Zátopka,
ZŠ Alšova z Kopřivnice a ZŠ Komenského 66 Nový Jičín. Reprezentovali
nás: Martin Dubec, Kristýna Černá, Lukáš Hasal, Vendula Varyšová,
Anežka Hrdličková, Bára Hasalová, Ondřej Orlita, Radek Gajdošík,
Blažena Orlitová, Adriana Šemberová, Eliška Randýsková, Tereza
Kemlová, Štěpánka Dubcová, Tadeáš Kunovský, Matyáš Kunovský,
Jarek Václavík, Tomáš Janíček, Oldřich Vahalík. Naplno se rozběhla
také atletická soutěž Pohár rozhlasu. V okrskovém kole dokázali zvítězit
nad všemi novojičínskými školami naši mladší žáci a mladší žákyně, na 2.
místě skončily starší žákyně. Okresní finále se koná až po uzávěrce
Starojického zpravodaje.
Nezapomněli jsme ani na tradiční florbalový maraton, letos „ půlmaraton“,
s jehož organizací pomáhali deváťáci. Jako každoročně se účastnili jak
žáci, tak i učitelé, a jako každoročně bojovali černí s bílými. Ve vyrovnaném souboji nakonec vyhráli bílí, kteří nastříleli 114 gólů, černí 99.
Výčet sportovních úspěchů je velký a ještě nemusí být konečný. Čeká nás
Pohár rozhlasu a Atletický čtyřboj. Našim sportovcům budeme držet palce
a zároveň si přát, aby měli pořád takový elán do sportování a vydržel jim
co nejdéle. Není nic hezčího, než když se můžeme pochlubit takovými
hezkými úspěchy a podělit se o ně s Vámi. Naše děti totiž nereprezentují
jen sebe, ale celou naši starojickou školu i obec Starý Jičín. A za to jim
děkujeme.
Mgr. Kateřina Horutová

KDO MÁ TALENT ?
Na tuto otázku jsme hledali odpověď v neděli 8. května 2016 v Kulturním
domě ve Starém Jičíně, kde se uskutečnilo velké finále soutěže Starý
Jičín má TALENT.
Naši reportéři z řad diváků, soutěžících a porotců Vám teď přiblíží,
jak vše dopadlo, ale také to, jaké byly pocity hlavních aktérů i těch, kteří
jen přihlíželi, a jak se jim celá akce líbila.
Zábavný, aktivní, úžasný, dobrodružný, hlasitý, kouzelnický, taneční,
zpívající a sportovní. Tak takový byl TALENT. Soutěž, kde žáci naší
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školy mohli ukázat, co v nich je. Atmosféra v sále byla strhující a všichni
všem tleskali a fandili. Líbilo se nám, jak bylo vše perfektně připraveno
a jak paní učitelka Horutová jednotlivá čísla uváděla. Moc se jí to
povedlo. Je fajn, že si děcka mohla zkusit, jaké to je vystupovat na pódiu
před takovým davem. Jako speciální host vystoupila skupina MIRAI,
byli luxusní. Po přestávce zaujala Blažena Orlitová s vystoupením pole
dance. Zvítězit mohli jen ti nejlepší, ale u nás vyhráli všichni, protože v
sobě našli velkou odvahu. Myslíme si, že soutěž se opravdu vydařila a
snad ještě někdy něco takového zažijeme.
Za diváky - reportéři z 6. a 7. třídy
V neděli jsme se sešli v Kulturním domě na Starém Jičíně, abychom
ukázali náš talent. Jako první vystupovali sourozenci Kroliczkovi, kteří
nasadili vysokou laťku. Kouzelník svým číslem ohromil a pobavil celé
publikum. Čísla se střídala a pak jsme byli na řadě my. Nervozita stoupala.
A potom to přišlo. Ocitli jsme se v záři reflektorů a bylo načase ukázat,
co všechno umíme. Vystoupení se nám až na malé chybičky povedlo a
paní učitelka všem za odměnu koupila koblížky. Děkujeme.
Za vystupující - Julie Hrdličková, Blažena Orlitová, Markéta a Štěpán
Bělíčkovi, 5. B – Divadlo, Dílna čtení
V pátek 6. 5. 2016 se v Kulturním domě na Starém Jičíně uskutečnila
generální zkouška soutěže Starý Jičín má TALENT. Celá škola mohla
zhlédnout vystoupení dětí a skupinu MIRAI. Atmosféra, která tento den
panovala, byla ohromující, a proto jsem si myslela, že v neděli mě už
nemá co překvapit. To jsem se ale mýlila. Vyzkoušela jsem si, jaké to je
být porotcem a rozhodovat o nejtalentovanějších dětech. Musím říct, že
jednoduché to nebylo. Každé číslo něčím zaujalo. Moc se mi líbilo to, že
některá čísla se nedají nikdy předvést stejně, vše se nedá naplánovat a
nevíme, co nás může zaskočit. Tímto bych chtěla vyzdvihnout vystoupení
kouzelníka, který musel navázat kontakt s publikem, komentovat svá
kouzla a musel improvizovat. O přestávce jsme s ostatními členy poroty
sečetli body udělené jednotlivým vystoupením, určili tři nejlepší čísla a
nezbývalo než vyhlásit vítěze. Této role se zhostil basák skupiny MIRAI
Michal Stulík.
Se svým pěveckým uměním zvítězili sourozenci Cigánkovi. Druhé byly
Mažoretky a na třetím místě skončilo vystoupení děvčat z 2. B –
Švihadla. Jsem ráda za tuto zkušenost a blahopřeji vítězům. O tečku na
závěr se postarali MIRAI a roztancovali celý sál.
(Fotografie naleznete na titulní straně zpravodaje.)
Za porotce – Simona Závadová, 9. třída
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘKOVICE

Neustále se snažíme rozvíjet dětskou představivost a samostatnost tak, aby
děti, navštěvující naši školku, měly stále nové zážitky a poznatky. Naši
předškoláci se jednou týdně učili bruslit na zimním stadionu v Novém
Jičíně. Každé pondělí odpoledne si protahujeme tělíčka cvičením Jógy.
Od března, kdy bylo vydáno minulé číslo zpravodaje, se ve škole udála
spousta akcí. V březnu jsme v Jeseníku nad Odrou shlédli pohádkový
muzikál „Tři přadleny“. Venku na poli, jsme spálili „Mařenu“ a tím
přivítali jaro. Na Velikonoční pátek jsme v poledne klapotali Petřkovicemi.
Dle křesťanských zvyků zvuk „klapotek“ nahrazuje kostelní zvony, které
na Zelený čtvrtek odlétají do Říma a vracejí se zpět na Bílou sobotu.
V dubnu k nám přijelo Divadélko Krajánek s pohádkou „Jak kozlík
zachránil babičku“, proběhlo společné památeční fotografování, začal
„předplavecký výcvik“ předškoláků na bazéně v Novém Jičíně a na celý
den jsme jeli na výlet za zvířátky do Zoologické zahrady v Ostravě
(fotografie výše). Celý květen jsme s nadšením nacvičovali muzikál
s názvem „Malá jarní pohádka“. Děti představovaly zvířátka na farmě a
odehrály ho rodičům na jarní besídce. Sklidily skoro nekonečný potlesk…
Také jsme v krojích zatančili na akci ke Dni matek, který pořádal osadní
výbor v Petřkovicích.
Do konce školního roku nás ještě čeká rozloučení s našimi předškoláky.
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Za mateřskou školu chci poděkovat všem pracovníkům, kteří se podílejí na
chodu školy. Předškolákům přeji, ať se jim ve škole líbí a jsou spokojení.
Ludmila Klosová, vedoucí učitelka Mateřské školy v Petřkovicích

MATEŘSKÁ ŠKOLA STAROJICKÁ LHOTA
Přání maminkám tak trochu jinak ….
Ve čtvrtek 5. května jsme v naší mateřské škole ve Starojické Lhotě
oslavili Den matek jinou formou, než klasickou besídkou. Děti si pro
maminky připravily dárek, malovaný portrét a vlastnoručně vyrobený
svícen. Tyto dárky předal každý své mamince osobně v altánku naší
zahrady a připojil ke svému přání také báseň. Pokud se ale stalo, že
nějakou část básně zapomněl, maminka mu mohla pomoci, jelikož báseň
byla napsaná na tabuli. Potom mělo každé dítě za úkol svou maminku
pohostit kouskem buchty a džusem v přístřešku zahrady. Nejedné mamince
se rozzářily oči a ukápla také nějaká ta slzička. K tomu všemu se nesla
zahradou živá hudba, o kterou se postarala paní učitelka Jaruška spolu
s dětmi.
Další akcí, kterou chystáme na ukončení školního roku dne 24. 6. 2016
bude společné vystoupení v kostýmech na téma: Trocha pravdy ode
hradu starojického, kdy si všichni zahrajeme na hradní pány, paní a
rytíře. Bude zde i bílá paní a možná poprava loupežného rytíře Frydolína.
Všechny místní srdečně zveme.

Jana Bartoňová, vedoucí učitelka Mateřské školy Starojická Lhota
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PAVEL ŽALMAN LOHONKA – 70 jar
Hudební sezona 2016 bude pro mnohé fanoušky
Pavla Žalmana Lohonky, který svým hlasem a
texty těší publikum již téměř půl století, opět
něčím nová a neoposlouchaná. Žalman působí
na hudební scéně od roku 1968, nejprve ve
skupině Minnesengři, později v roce 1982
založil vlastní kapelu Žalman & Spol, která v
různých sestavách koncertuje nepřetržitě až do
současnosti. V roce 2016 Pavel Lohonka oslaví
70. narozeniny a k tomuto jubileu chystá velké
celoroční turné s názvem 70 JAR. V rámci
koncertní sezony 2016, krom slavnostního koncertu ve velkém sále pražské
Lucerny v den Žalmanových narozenin, skupina Žalman & Spol. připravila
ve spolupráci s hradem Starý Jičín

KONCERT NA HRADNÍM NÁDVOŘÍ
V PÁTEK 15. 7.2016 VE 20:00 HODIN.
Pro Žalmana máme na tento večer překvapení, oslavu jeho narozenin
přímo při koncertu na hradě. Dále budeme při koncertu křtít jeho novou
desku a představíme návštěvníkům jeho knihu, kterou vydává v letošním
roce. Vstupenky na koncert budou pouze na místě, vstupné 200,- Kč, děti
do 140 cm mají na koncert vstup zdarma.
V případě špatného, deštivého počasí se koncert neuskuteční. Všechny
podrobné informace budou v týdnu před koncertem uvedeny na úvodní
stránce www.hradstaryjicin.cz .
V letošním roce oslaví hrad 20 let od rekonstrukce
strážní věže a hospůdky. Při této příležitosti, jsme
pro Vás připravili v sobotu 18. června 2016 od 20:00
večerní přednášku o tom, co se za posledních 20 let
na hradě událo. Volné povídání o posledních
událostech na hradě povede pan Juroš a přímo na zeď strážní věže budou
promítány dobové i současné fotky hradu, včetně fotek, jak probíhá
rekonstrukce a záchrana hradního zdiva. Hradní hospůdka bude v tento
večer otevřena, občerstvení je zajištěno. Jménem celé osádky hradu Vás
zve kastelán Arnošt Pokorný. Rádi Vás na hradě uvítáme. Vstup je zdarma.
Arnošt Pokorný, kastelán Hradu Starý Jičín
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Starojicko, a.s.
Jičina č.p.26,
741 01 Starý Jičín
srdečně zve všechny občany na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
které se uskuteční
9. - 11. června 2016
u příležitosti 20. výročí založení akciové společnosti
s prohlídkou provozu živočišné výroby,
bioplynové stanice
a technického zázemí společnosti.

PROGRAM:
 Čtvrtek 9.6.2016
od 8:00 hod program pro děti ZŠ Starý Jičín.
 Pátek 10.6.2016
ve 12:00 slavnostní zahájení s programem do 16:00 hodin.
 Sobota 11.6.2016
od 9:00 program s ukončením v 15:00 hodin.
Občerstvení zajištěno.

www.starojicko.eu
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Fotíte rádi?
Přidejte se do soutěže o nejlepší fotografii
starojického kostela!
V rámci projektu Noci kostelů, ve které už podruhé představí farníci
naší obce kostel svatého Václava, vybízíme spoluobčany k zapojení do
fotografické soutěže. Návštěvníci letošního ročníku Noci kostelů
vyberou pomocí hlasování nejhezčí barevnou fotografii našeho kostela,
která bude v příštím ročníku použita na sběratelských kartičkách.
Své fotografie můžete přinést osobně do sakristie kostela v době před
bohoslužbami, případně je zasílejte na emailovou adresu:
farnostsj@centrum.cz, nejpozději však do středy 8. června 2016.
Fotografie, které budete chtít vrátit, vložte do obálky se jménem.
Po skončení akce budou k vyzvednutí v sakristii.
Děkujeme a těšíme se na vaše umělecká díla!

SDH Janovice pořádá soutěže O pohár starosty SDH
XI. ročník soutěže mladých hasičů v požárním útoku
Termín: sobota 18.6.2016 zahájení v 9:00 hodin
a dále
XXII. ročník soutěže v požárním útoku mužů a žen
Termín: sobota 18.6.2016 zahájení ve 13:30 hodin.
SDH Starý Jičín - Vlčnov pořádá
v sobotu 25.6.2016 od 11:00 hodin
POHÁROVOU SOUTĚŽ ŽÁKŮ, MUŽŮ A ŽEN.
Místo konání soutěže je u hasičské stanice ve Vlčnově.
Myslivecký spolek JANOVICE
zve všechny své příznivce na

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE,
které se koná v sobotu 9.7.2016 od 13:00 hodin
v areálu myslivecké chaty v Janovicích.
Myslivecká kuchyně + občerstvení všeho druhu + soutěže pro všechny.
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Tělovýchovná Jednota Starý Jičín
oddíl kopané pořádá
v neděli 26.6.2016 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 21.6.2016 v 19:30 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. Hrací doba 2*12 minut.

Sobota 16.7.2016

4. ročník PALAČOVSKÉHO CYKLOKLÁNÍ
Od 10:00 hodin v místním parku - závody dětí a veteránů.
Pořadatel Pekárna Anežka, SDH Palačov.
Neděle 24.7.2016

HASIČSKÁ SOUTĚŽ mužů, žen a veteránů.

Od 13:00 hodin před hasičskou zbrojnicí.
Pořadatel
SDH Palačov.
Děti,
lucerničky

s sebou!

Neděle 31.7.2016

XXII.
ročník
PIVNÍ
ŠTAFETY
v Palačově
Na
všechny
se těší
kolektiv
zaměstnanců
obce.

Štafeta mužů žen a dětí. Místní park od 12:30 hodin.
Pořadatel Norex Palačov.
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Rodinné centrum Mozaika a Skauti Starého Jičína Heřmánci
pořádají za podpory Obce Starý Jičín a hasičů z Jičiny

letní příměstský tábor:

INDIÁNSKÉ LÉTO
Pro děti od 3 do 10 let.
Termín: 25.7.2016 – 29.7.2016.
Kde: Výletiště Hájek – Jičina u Starého Jičína
Příchod dětí: 8:00 – 8:15 hodin, vyzvednutí: 16:45 – 17:00 hodin.
Cena: 1.400,- Kč
(v ceně je zahrnuta celodenní strava, pitný režim a program).
Přihlášení a více informací:
mozaika@mozaikanj.cz nebo na tel: 777 97 53 18

XXXIII. ROČNÍK
TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
VE VOLEJBALE

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

sobota 6.8.2016 (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
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16. ročník závodu Grand Prix Forman
silniční závod Slezský pohár.
Sobota 13.8.2016 od 10:00 hodin Janovice (tenisové kurty).
Trať závodu:
Start Janovice kurty – Jičina – Starý Jičín – Hůrka – Starojická
Lhota – Palačov – Cíl Janovice.

Dětské závody:
Od 14:00 hodin – tenisové kurty Janovice
Kategorie:
Odrážedla – ročník 2013 a mladší
6 kategorií dle roku narození dítěte (2012 – 1997).
Pořadatel: Moravia Racing Team Nový Jičín

NABÍZÍME K PRODEJI POZEMKY:
Lesní pozemek o výměře 13 780 m2, k.ú. Jičina.
Pozemek v k.ú. Kojetín, 2 807 m2.
Lukrativní pozemek v k.ú. Kojetín, na vrcholu Svince o velikosti 5 893m2.
Všechny pozemky – cena dohodou.

Telefon 737 953 295
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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, CzechPoint:
Lucie Pavlíková
556 785 152 pavlikova@stary-jicin.cz
*********************************************

 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

 Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák

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

 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
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Jonáš Pavlica, Filip Novotný, Madeleine Hradcová, Antonie Čápová,
Rozárie Slížková, Samuel Řepka, Tomáš Smrčko, Soňa Chovancová,
Rozálie Gulánová, Sofie Karolína Martochová.

Vojtěch Pavlík, Anna Pavlíková, Matyáš Kudláč, Natálie Mutinová,
Teodora Vlasáková, Elen Kundrátová, Robin Jurčíček, dvojčátka Bára
Horáková a Štěpán Horák.

