Účastníci letního přívesnického tábora s názvem
INDIÁNSKÉ LÉTO, který se konal poslední týden
v červenci na Výletišti Hájek na Jičině.
Zúčastnily se ho děti ve věku od 3 do 10 let.
Článek naleznete na straně 19.
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Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 22.6.2016 :
11. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
11.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu:
Mgr. Ladislava Pospěcha a Bc. Rudolfa Kalíška.
11.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 11.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 22.06.2016.
11.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 11.5.2016 do 8.6.2016.
11.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zprávu o činnosti
kontrolního výboru obce ze dne 6.6.2016 a finančního výboru obce ze
dne 15.6.2016.
Finanční záležitosti
11.5. Zastupitelstvo po projednání

schvaluje:

Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2015, sestavený dle § 17, zákona
číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
obsahuje:
Roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2015.
Roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2015.
Roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2015.
Finanční vypořádání za rok 2015.
Roční hospodaření příspěvkové organizace – Základní škola Starý Jičín
za rok 2015 včetně fondů a vedlejší hospodářské činnosti.
6) Roční hospodaření příspěvkové organizace – Mateřská škola Starý
Jičín za rok 2015 včetně fondů.
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 – audit.
Závěrečný účet je přílohou tohoto usnesení a zastupitelstvo obce
s o u h l a s í s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
1)
2)
3)
4)
5)
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11.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 3. změnu
rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2016.
11 .7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání a plnění rozpočtu obce
k 31.5.2016.
Majetkoprávní záměry obce
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání v souladu s ustanovením § 85
písmene a) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje:
11.8. Prodej obecních pozemků v k.ú. Heřmanice u Polomi: p.č. 224/62
– trvalý travní porost – o výměře 25 m2 a p.č. 298/4 - trvalý travní
porost - o výměře 57 m2 Mysliveckému spolku Blahutovice se sídlem
Starý Jičín – Heřmanice 6, za cenu 30,- Kč za m2 + náklady řízení
(majetkoprávní záměr č. P3/2016).
11.9. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. NJ/72/e/2016/Ja,
kdy osobou povinnou je Moravskoslezský kraj zastoupený Správou silnic
MSK a osobou oprávněnou je Obec Starý Jičín; věcné břemeno (služebnost
vedení inženýrské sítě) spočívá v právu zřídit, provozovat, v právu
vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním účelového odvodnění v rámci stavby
„Chodníkové těleso Palačov“. Služebnost se váže k pozemku p.č. 1130/3
v k.ú. Palačov dle GP 401-111/2015 ze dne 1.1.2016.
Zastupitelstvo obce po projednání zamítá
11. 10. Prodej pozemku p.č. 144/18 – travní porost o výměře 100 m2 v
k.ú. Dub u Nového Jičína.
Organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
11.11. b e r e n a v ě d o m í
podaný návrh na pořízení změny územního plánu družstvem HRKLOMI,
Družstevní 402, 753 01 Hranice a paní Jany Brožové, bytem Česká 442,
742 45 Fulnek.
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.,
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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 družstvem HRKLOMI,
Družstevní 402, 753 01 Hranice a paní Jany Brožové, bytem Česká 442,
742 45 Fulnek 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) na prosinec 2016.
11.12. schvaluje poskytování sociálních služeb v budově bývalé turistické
ubytovny č.p. 35 ve Vlčnově formou provozováním budovy
vlastními pracovníky obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených
dokumentů a smluv.

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 12
proběhne ve středu 14. září 2016 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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JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období září až
listopad 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.
Bohumil Hýža, Heřmanice
Zdeněk Cahlík, Jičina
Jana Kroupová, Starý Jičín
Josef Horák, Janovice
Ludmila Máliková, Vlčnov
Ludmila Korabečná, Petřkovice
Helena Vykoukalová, St. Jičín
Jiří Bartoň, Vlčnov
Marta Heraltová, Palačov
Jitka Bajerová, Jičina
Bohumil Kroupa, Starý Jičín
Ludmila Zalotěnková, Heřmanice

Stanislav Šimíček, Vlčnov
Jaroslav Penpus, Vlčnov
Lubomír Waszut, Palačov
Běla Petřkovská, Jičina
Antonín Dorazil, Heřmanice
Bohuslav Šnajdr, Heřmanice
Marie Urbanová, Jičina
Marie Vařáková, Starý Jičín
Soňa Frydrychová, Vlčnov
Eva Martochová, 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, e-mail: pavlikova@stary-jicin.cz .

OZNÁMENÍ
O KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se v obci Starý Jičín
uskuteční v pátek 7. října 2016 v době od 14:00 do 22:00 hodin a
v sobotu 8. října 2016 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místa konání voleb, v každé místní části, jsou zveřejněna na úřední desce
obecního úřadu nebo na www.stary-jicin.cz v sekci úřední deska.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce
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DŮM

JIČÍN

(Bývalá turistická ubytovna)
V době, kdy píšu tento článek, budova ještě nesplňuje požadavky
stavebního zákona pro možnost užívání a tím je kolaudace, ale dokládání
dokumentů, prohlášení, revizí, zkoušek a atestů běží na plné obrátky a
doufejme že k 30.9.2016 bude stavba připravena k – zatím pouze k tomu
abychom ji vybavili potřebným inventářem a rozbíhali pomalu její
skutečný provoz a zároveň se připravovali na „vlnu“ kontrol z fondu, který
nám poskytl pomoc při financování celého projektu.
Ale kdyby mi bylo 65+ a měl zdravotní omezení, popřípadě problém se
samoobslužností, tak mě předcházející věty absolutně nezajímají a ptám se
– kdy se můžu nastěhovat?
Odpověď bude trošku široká a to ne proto, abych tzv. „politicky mlžil“, ale
proto, že podmínek pro přijetí je prostě řada a uvedení budovy do plného
provozu vyžaduje ještě hodně práce.
V budově se nachází 6 PČB (pečovatelských bytů) a 9 menších bytů
(pokojů), protože fond poskytl dotace na 6 PČB, jsou podmínky v těchto
zařízeních přísnější viz. citace:
Cílová skupina pečovatelský byt:
Osoby v nepříznivé sociální situaci, které prokáží, že jejich průměrný
čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením
nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobku průměrné měsíční mzdy v
případě 1 členné domácnosti a nebo 1,0 násobku v případě 2 členné
domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:
 věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+), nebo
 zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické
osoby.
Další podmínkou je, že příjemce dotace (obec) uzavře nájemní smlouvu
s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, pokud tato osoba k datu
uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani podílovém
spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku
musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě
bydlet.
Podmínky pro přijetí k nájmu pokoje zatím nebyly stanoveny a jsou
vymezeny pouze nájemní smlouvou.
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Pro zabezpečení provozu a odborného vedení v budoucím pečovatelském
zařízení, bude přijata od 1.9.2016 nová pracovnice obce s potřebným
vzděláním i praxí v oboru pečovatelská a sociální služba, a to Bc. Jana
Černá, rodilá starojičanka a obyvatelka Starého Jičína. Přes tuto osobu
bude probíhat příjímací řízení do pečovatelského domu, kdy klient vyplní
dotazníky a doloží dokumenty o svém zdravotním stavu a další náležitosti
vyplývající z legislativy pro přijetí, které následně schválí rada obce
s podpisem nájemní smlouvy. Žádosti pro umístění v pečovatelském domě
přijímá již od roku 2012 ve své kanceláři, (odboru hospodářsko-správním)
paní Marie Štecová.
Co vlastně Pečovatelský dům nabídne, viz tabulka:
Pečovatelské byty - PČB
PATRO

ČÍSLO
BYTU(*)

SLOŽENÍ BYTU/m

2

PŘÍZEMÍ

PČB1

Předsíň/3,59
pokoj+kk/21,2

soc.zaříz./5,76

1.PATRO

PČB2

Pokoj/14,13
soc.zaříz./5,16

kuchyň/12,18
předsíň/9,08

2.PATRO

PČB3
PČB4
PČB5
PČB6

Pokoj+kk/21,58 soc.zaříz./5,16
předsíň/6,32
Předsíň/9,08
soc.zaříz./5,16
kuchyň12,32
pokoj/14,13
Předsíň/6,14
pokoj/14,13
kuchyň/12,32
soc.zaříz./5,16
Soc.zaříz./5,16 předsíň/3,02
pokoj+kk/16,53

CELKOVÁ
VÝMĚRA
BYTU (m2)
30,55

40,55

33,06
40,69
37,75
24,71

Byty (pokoje)
PATRO

ČÍSLO
BYTU(*)

SLOŽENÍ BYTU/m

2

CELKOVÁ
VÝMĚRA
BYTU(m2)

PŘÍZEMÍ
1.PATRO

201
202

Soc.zaříz./3,18
pokoj+kk/11,99
Pokoj+kk/11,99
soc.zaříz./3,18

předsíň/2,89
předsíň/2,89

18,06
18,06
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2.PATRO

301
302
303
304
305
306

Soc.zaříz./3,13
pokoj+kk/11,99

předsíň/2,94

Předsíň/3,59
pokoj+kk/18,27
Předsíň/2,94
pokoj+kk/11,99
Pokoj+kk/11,99
předsíň /2,89
Předsíň /2,89
pokoj+kk/11,99
Pokoj+kk/11,99
soc.zaříz./3,13
Pokoj+kk/18,56
soc.zaříz/3,80

soc.zaříz./3.80
soc.zaříz./3,13
soc.zaříz./3,18
soc.zaříz./3,18
předsíň/2,94
předsíň/3,59
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18,06

25,66
18,06
18,06
18,06
18,06
25,95

Budova a všechny místnosti jsou bezbariérové, je zde výtah, jídelna,
kuchyň, animační dílna, sesterna, kancelář vedoucí sociální pracovnice pro
administraci a příjem klientů. Ve všech sociálních zařízeních je tlačítko pro
případ přivolání pomoci. Budova je dále vybavena dieslovým generátorem
pro případ evakuace při požáru a výpadku elektrické energie, pro zajištění
fungování výtahu popřípadě elektrických zařízeních v plynové kotelně pro
zabezpečení tepla v budově.
Záměrem zastupitelstva obce Starého Jičína bylo, nejenom poskytnutí
pomoci v ubytování nejpotřebnějším našim občanům v tomto
pečovatelském domě, ale taky zřízení koordinačního, školícího a
informačního centra, kdy v jedné místnosti bude (zřejmě jednou měsíčně),
dojíždět koordinátor pečovatelské služby ve Starém Jičíně a bude působit
ve smyslu osvěty, odborné rady a pomoci při poskytování pečovatelské
služby tak zvané terénní, tedy u našich spoluobčanů přímo doma, abychom
docílili „ uchopení „ problému stáří a nemohoucnosti v celé naší obci.
Vidíte sami, že cesta k dosažení tohoto cíle nebude jednoduchá, proto
prosím, mějte s námi trpělivost a pořád se ptejte. Vždycky vám bude
odpovězeno, ale teď odpověď na otázku v úvodu.
Dle podmínek fondu musíme do 3 měsíců od kolaudace mít uzavřeny
nájemní smlouvy na všech 6 PČB, takže zde je termín jasný. Obsazení 9
pokojů se odvíjí od možnosti potřebnosti klienta a poskytnutí požadované
služby. Budeme se ale snažit, v co nejkratším termínu pronajmout i tyto
místnosti.
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Informací, které vám tímto článkem chceme dále sdělit je mnohem více a
stránek zpravodaje málo. Proto proběhne, v co nejkratším možném termínu
po kolaudaci, „den otevřených dveří“, ať si můžete vše řádně prohlédnout.
Na odborné dotazy již bude odpovídat vedoucí pečovatelského domu.
Určitě se touto budovou otevírá nová kapitola obce Starého Jičína ve
smyslu samosprávy, ale i poskytování služeb pro občany. A je namístě
(v rámci sociálních a pečovatelských služeb), pozdrav nebo spíše přání
celého zastupitelstva všem občanům: „Aby byli dlouho, a v rámci
možností zdrávi.“
Ing. Miroslav Klimpar, místostarosta

SBĚR

ODPADŮ

V

OBCI

OTEVŘENÍ SEPARAČNÍHO DVORU VE VLČNOVĚ
od 1.11.2016
V podzimním a zimním období, tj. od 1.11.2016 do 31.3.2017 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.
Na sběrný dvůr mohou odpad odevzdávat pouze občané trvale hlášení
u obce Starý Jičín a jeho přilehlých části, kteří mají uhrazen poplatek
za svoz komunálního odpadu.
V případě elektrozařízení však dvůr slouží jako místo zpětného odběru a
mohou ho proto využít i občané, kteří ve Starém Jičíně a jeho místních
částech trvale nebydlí.
Do sběrného dvora budeme přijímat:







nebezpečný odpad - barvy, ředidla, oleje, lepidla, pesticidy, herbicidy
aj. musí být dodávány v uzavřených nádobách, dále pak znečištěné obaly
a textilie, olejové filtry apod.
velkoobjemový odpad starý nábytek rozbitý na kusy, koberce, linolea,
matrace, šatstvo, obuv, WC mísy, umyvadla, dřevěné, kovové a plastové
výrobky větších rozměrů pocházející z domácností
tříděné odpady – papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kov
vysloužilé elektrické spotřebiče v nedemontovaném stavu:
chladničky, ledničky, mikrovlnné trouby, televize, monitory, počítačové
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komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony, elektrické
hračky, drobné domácí elektro, autobaterie, tužkové baterie, zářivky atd.
Biologický odpad jako tráva, listí, drobné větve krácené max. do 1m
pneumatiky bez kovových disků musí pocházet z motocyklů a osobních
automobilů.

Na sběrném dvoře bude možno odevzdat odpad v normálním
množství. Mimořádné množství odpadu (vyklízení koupené
nemovitosti atd.) je třeba řešit individuálně! Na sběrný dvůr je
povoleno vozit odpad již roztřízen na jednotlivé komodity, tak aby
bylo urychleno jeho převzetí. Na sběrném dvoře nebude možno
odevzdat zbytky demontovaných automobilů a motocyklů (sedačky,
plasty, čalounění a podobně), zahradní bazény a stavební odpad.

Na sběrném dvoře jsou umístěny také

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

DOMÁCÍ KONTEJNERY A
KONTEJNER NA BIOODPAD VE SBĚRNÉM DVOŘE

Občané, kteří si od obce zdarma nevyzvedli kompostér pro
domácí kompostování biologického odpadu, si ho mohou
vyzvednout v otevírací době na sběrném dvoře ve Vlčnově.
Na sběrném dvoře a v areálu fotbalového stadionu ve Starém
Jičíně je také umístěn VELKOKAPACITNÍ KONTEJNER
NA BIOODPAD.
Zde lze odkládat veškerý odpad ze zahrad (tráva, listí, ovoce,
větve zkrácené na délku maximálně 1 metr).
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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 14. listopadu 2016.
Pokud v uvedené lhůtě nebude zásah proveden, učiní tak pracovníci
Technických služeb Obce Starý Jičín.
Vzniklá dřevní hmota bude zanechána na místě k likvidaci
majitelem pozemku.

OHLÁŠENÍ

ÚPRAV

HROBŮ

Technické služby Obce Starý Jičín zajišťují správu obecních hřbitovů
v obcích Starý Jičín, Starojická Lhota a Palačov.
V případě PROVÁDĚNÍ ÚPRAV či OPRAV NA HROBOVÉM
MÍSTĚ je nájemce povinen ohlásit předem vykonávané práce
(např. výměna pomníku, postranních desek) pronajímateli, čili
Technickým službám Obce Starý Jičín na předepsaném tiskopise. Ten
je zveřejněn na webových stránkách obce www. stary-jicin.cz v sekci
potřebuji vyřídit, správa hřbitova.

SBĚR

STARÉHO

PAPÍRU

Podzimní SBĚR STARÉHO PAPÍRU proběhne v Základní škole
Starý Jičín v termínu 3.10. - 14.10.2016.
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 14.10.2016 odevzdají do
základní školy.
DiS. Miloslav Vahala, vedoucí Technických služeb
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HODŮ
STARÝ
čas

JIČÍN

mše svatá
hodová

4.9.2016

9:15

pondělí 5.9.2016

9:00

za děti a mládež

sobota

13:00

mše svatá - Svatováclavský běh

neděle 25.9.2016
pondělí 26.9.2016

7:45
9:00

hodová
za děti a mládež

neděle

30.10.2016

7:45

hodová

pondělí 31.10.2016

9:00

za děti a mládež

neděle

6.11.2016

7:45

hodová

pondělí 7.11.2016

9:00

za děti a mládež

Petřkovice neděle 6.11.2016
pondělí 7.11.2016

9:15
9:00

hodová
za děti a mládež

9:15
9:00

hodová
za děti a mládež

Janovice
Starý
Jičín

Vlčnov
Jičina

Palačov

24.9.2016

neděle 13.11.2016
pondělí 14.11.2016

TOPENÍ A KOMÍNY
Brzy již nastane topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by
se měli snažit o to, aby se nedostali do smutné statistiky požárů způsobených
komíny.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou Vyhláškou
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla
účinnosti 29. ledna 2016.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových
cest musí provádět a kdo je může provádět?
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Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
 zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá
technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a
bylo zahájeno její užívání,
 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně
odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech
připojených spotřebičů,
 zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím
vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
 zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých
předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové
cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním
prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
 zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé
kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
 před jejím uvedením do provozu,
 při každé stavební úpravě komína,
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče
stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že
způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění
a kontroly spalinové cesty,
 po komínovém požáru,
 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na
výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je
zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači
jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné
výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
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Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze
provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
Činnost
spotřebiče
paliv
čištění spalinové
do 50 cesty
kW
kontrola
včetně
spalinové cesty
nad 50 čištění a kontrola
kW spalinové cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
plynné
pevné
kapalné
celoroční sezónní celoroční sezónní
provoz provoz provoz provoz
3 x za
2 x za
2 x za
1 x za 1 x za
rok
rok
rok
rok
rok
1 x za
1 x za rok
1 x za rok
rok
1 x za
2 x za rok
1 x za rok
rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou.
Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně
nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo
dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny
vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to
možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové
klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i
starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k
ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných
spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu
spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič
určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání
se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové
cestě.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín,
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Starojický zpravodaj č. 03/2016

LÉKAŘKY

V

OBCI

LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Hana Kobsová
Starý Jičín – Vlčnov 35
tel: 556 752 604
tel. NJ: 556 701 224
mobil: 603 433 786
email: hana.kobsova@centrum.cz
http://www.kobsova.euweb.cz/
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10:00 – 12:00
10:30 – 12:00
12:00 – 14:00
pouze Nový Jičín, Gregorova 35 7:00 – 9:30
10:30 – 12:00

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:
ordinace
prevence
injekce
10:00 - 11:30
PO 7:00 - 7:30 7:30 - 10:00
15:00 - 16:30
ÚT 9:00 - 10:00 13:00 - 15:00
10:00 - 11:30
ST 7:00 - 7:30 7:30 - 10:00
13:00 - 15:00 Ordinuje MUDr. Kmetzová
ČT
7:00 - 8:30
PÁ 7:00 - 7:30
V pátek ošetřujeme jen akutní stavy a pozvané pacienty. V tento den
nevydáváme žádná potvrzení.
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MLADÍ MYSLIVCI
P R Á Z D N I N Á CH N E Z A H Á L E L I

Celoroční práce dětí v mysliveckém kroužku v Janovicích vždy vrcholí
soutěžemi Mladý ochránce přírody (MOP) a Zlatá srnčí trofej (ZST). MOP
je soutěž zaměřena na odborné znalosti z oblasti zoologie, botaniky,
kynologie, topografie, zdravovědy a na dovednosti důležité pro pobyt v
přírodě jako vázání uzlů, řezání dřeva, rozdělávání ohně, překonávání
překážek, střelba z luku i ze vzduchovky. Svou roli zde hraje souhra týmu,
protože tento závod je určen pro tříčlenná družstva. Velmi důležitá je
příprava na prestižní Zlatou srnčí trofej, individuální vědomostní soutěž
úzce zaměřenou na myslivost.
Dne 21.5.2016 se ve Vlkovicích konalo okresní kolo zmíněných soutěží a
letos své vědomosti a dovednosti předvedlo ve dvou kategoriích 15 dětí z
kroužku. Ve stále silnější konkurenci se neztratili a vybojovali cenná
umístění. V soutěži MOP se v kategorii do 5. třídy na druhé místo
probojovalo družstvo ve složení Marek Štramberský, Jan Tkáč (oba
Palačov) a Tereza Kemlová (Jičina) a v kategorii 6. - 9. třída zvítězilo
družstvo ve složení Stela Demová (St. Lhota), Marie Tkáčová (Palačov) a
Barbora Šimíčková (Loučka).
Soutěž ZST děti z Janovic zcela ovládly, protože pro sebe vybojovaly
postup do národního finále. V I. kategorii zvítězil Marek Štramberský a v
II. kategorii vyhrála Stela Demová.
Podrobnější reportáž ze soutěžního dne najdete na
http://www.myslivost.cz/omsnovyjicin/Zlata-srnci-trofej.aspx .
Národní finále ZST se uskutečnilo v červenci v Bílé u Frýdku-Místku a
oba soutěžící tam jeli především sbírat zkušenosti, protože příští rok budou
ve svých kategoriích prvenství z okresního kola obhajovat. Oba se ještě
mají co učit, skončili ve druhé půlce výsledkové listiny.
O prázdninách nezahálel ani šéf kroužku Bohuslav Furmánek, který se jako
vedoucí účastnil krajského mysliveckého soustředění na Ostravici.
Přejeme hodně úspěchů v další práci.
Radka Demová
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LHOT

30.6. - 3.7.2016 se konal 36. ročník Srazu Lhot a Lehot (Čech , Moravy a
Slovenska) v Ostrožské Lhotě u Uherského Hradiště.
Starojická Lhota se účastnila této jedinečné akce, jako každý rok od
založení srazu. Jako jedna z mála Lhot se zúčastnila každého z 36 srazů.
V letošním roce se sjelo 66 Lhot a Lehot z přibližně 350 vesnic
z Československa, nesoucí tento název.
Ze Starojické Lhoty se vydalo na tento sraz 23 občanů z toho 2 ve věku
dvou let. Snad proto, aby mohli následovat své rodiče a reprezentovali náš
kraj, naši vesnici. Počasí bylo výborné, program úžasný a kde se člověk
podíval, tam byl lhocan.
Tenhle sraz není ale jen pro lhocany, sjet se může kdokoliv, kdo má rád
dobrou partu, zábavu, hudbu a jiné.
Příští ročník bude pořádat Lhota pod Ondřejníkem a tak se těšíme, že to
máme za humny.
Fotografie na: http://www.srazlhot2016.wbs.cz/
Fotografii ze setkání naleznete na poslední straně zpravodaje.
Aleš Pavlík, Starojická Lhota

CYKLISTICKÉ ZÁVODY
A je to tady! Po roce klidu se kola malých závodníků už nemohla dočkat,
stejně jako jejich netrpěliví piloti, až to zase roztočí. První závody dětí se
uskutečnily 16. července 2016 pod názvem „Palačovské cykloklání“,
druhé o pár týdnů pozdněji v sobotu 13. srpna 2016 v Janovicích jako
Grand Prix
Forman. Oba
závody měly
hodně
společného.
Na start přišlo
o něco více
dětí než loni,
trať parádně

Starojický zpravodaj č. 03/2016

18

připravená a sportovní nálada výborná. Závodní dráhy s nepřebernou
možností, jak soupeře předjet, otestovaly, jak na tom kdo je s fyzičkou.
Děkujeme všem, kteří místo vysedávání u počítačů přišli zazávodit a
pobavit se s kamarády. Všichni, co závodili, jsou hodni uznání, protože
trať nebyla vůbec lehká. Odměnou byla nejen hromada medailí a pohárů,
ale i doprovodná zábava,
která „neměla chybu“.
Děkujeme pořadatelům a
sponzorům, protože bez
nich by tyhle cyklistické
klasiky nebyly.

Text: Radka Dubcová

SKAUTI STARÉHO JIČÍNA
NA TÁBOŘE
Vyvrcholením celoroční pravidelné činnosti všech skautů je
tábor. Nejinak tomu bylo u Skautů Starého Jičína – Heřmánků.
Prvních 14 letních dnů jsme prožili na táborové základně skautů
z Holic ve znamení pohádky Na Vlásku. Všechny účastníky
čekaly nástrahy a rozmary přírody, zkoušky zdatností a znalostí, plno her a
soutěží, zábava a přátelství, to vše v doprovodu pohádkové Lociky a Evžena.
Společně s nimi táborníci prožívali jejich příběh, se všemi nástrahami a
prožitky. Stejně jak Locika poznávali přírodu všemi smysly jak ve dne, tak
v noci, stejně jako ona překonávali vlastní strach na stezce odvahy a stejně
jako Evžen s Locikou se chodily občerstvovat do hospůdky U zmuchlaného
káčátka. Také noc strávená pod širým nebem, koupání v blízkém rybníku a
výlety do okolí nemohly chybět. Díky dobrodružnému příběhu děti mohly
prozkoumat dominantu Pardubického kraje hrad Kunětickou Horu,

Starojický zpravodaj č. 03/2016

19

podrobili se zkoušce tloušťky prstu v Perníkové chaloupce a zkoušce odvahy
na strašidelné cestě lesem se skluzavkou do pekla a seznámily se s českým
cestovatelem a objevitelem černého kontinentu Dr. Emilem Holubem,
rodákem z blízkých Holic. Jak to tak v pohádkách bývá, vše dopadlo dobře
a Locika byla zachráněna. Také naši malí táborníci ušli kus cesty na své
skautské stezce a mohli si na konci tábora splnit svůj skautský slib.
Děkujeme moc rodičům a panu starostovi Starého Jičína za podporu, dětem
za báječných 14 dní a členům vedení oddílu za bezva průběh tábora.
Opět se skauti Starého Jičína budou setkávat na pravidelných schůzkách od
9. 9. 2016, v září nás čeká účast na oslavách výročí skautingu v Suchdolu
nad Odrou, v říjnu tradiční Drakiáda v Dubu a na podzimní prázdniny je
naplánovaná výprava s přenocováním.

Mgr. Břetislav Kelnar - Grizzly

INDIÁNSKÉ

LÉTO

NA JIČINĚ

Moudrost, Láska a Vůdcovství byly názvy třech indiánských kmenů,
ve kterých celý červencový týden od 25.7. – 29.7.2016 na výletišti na Hájku
na Jičině prožívaly děti své táborové dobrodružství. Poznávali sebe sama,
nové kamarády a přírodu, kterou měly celý týden jako na dlani. Vzhledem k
příznivému počasí se tábor Indiánské léto konal každý den pod širým nebem.
Díky připravenému programu a postavenému tee-pee se děti snáze vžily do
indiánského a skautského života. Na táboře byly i tvořivé dílny. Táborníci
si vytvořili například totemy, šípy či korálky, formou batiky - tričko, nebo
se učili tajné písmo. Samozřejmě nesměla chybět ani indiánská čelenka.
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Po tvořivých aktivitách následoval vždy program plný pohybu, ať už to byly
výlety po stopách grizzlyho nebo indiánské hry, které zvládl každý po vypití
vlastnoručně připraveného lektvaru na ohni. Indiánské hry zahájil indián
oslabený z boje, kterému děti pomohly, a společně za zvuku bubnů se mohlo
začít soutěžit.
Jak čas rychle plynul, přiblížil se i konec tábora. Vyhodnocovalo se, balilo
se a loučilo. Loučila se nově vznikající přátelství, což bylo i jednou
z hlavních náplní tábora.
Na programu přívesnického tábora se podílelo rodinné centrum Mozaika ve
spolupráci se skauty z Heřmanic. Velké díky patří Obci Starý Jičín a
Sdružení dobrovolných hasičů Jičina.
Těšíme se opět příští rok na viděnou.
Fotografii z tábora naleznete na titulní straně zpravodaje.
Zuzana Rosová - Mozaika

NOREX

PALAČOV - PIVNÍ SLAVNOSTI

„Norexáci“ chystali 31. července areál a těšili se hezkému počasí, ovšem
krutá příroda udeřila téměř současně se začátkem celého zábavného
odpoledne. Organizátoři se však nenechali zastrašit! Za vytrvalého
vylévání dešťové vody ze střech stánků mohli návštěvníci sledovat hrdinné
boje našich pijanů, kteří se nezaleknou ani jim téměř neznámé vody
padající z nebes. Rekord sice letos nepadl, ale vzhledem k obtížím a
klimatickým podmínkám je to odpustitelné.
Muži zvládli sto piv za 13 minut a 4 sekundy, zatímco ženy dopily v čase 6
minut a 42 sekund. „Hod špalkem“ ovládl svým výkonem Michal Hub
(5,70 m) a v „Hodu válečkem“ triumfovala Petra Žlebková (5,90 m).
Klasický „Tuplák“ vyvrcholil vítězstvím Petra Rašky s časem 8,11
sekundy a Jarmily Tučné v čase 17,25. Tito dva hrdinové byli
povzbuzováni ještě statečnějším publikem, namačkaným asi dva
centimetry od soutěžícího opět kvůli zmiňované nepřízni počasí.
Letošní menší počet návštěvníků se i tak skvěle bavil a vše dobře dopadlo.
TUPLÁK:
Raška ..............8,11 s
Tučná ............17,25 s
Moucha ...........10,47 s
Hrabánková...18,62 s
Odkládal..........11,10 s
Lošáková .......19,36 s
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HOD ŠPALKEM:

HOD VÁLEČKEM:

Hub ............. 5,70 m
Hasalík ............ 4,40 m
Kundrát .......... 4,00 m

Žlebková......... 5,90 m
Hubová ........... 5,30 m
Hasalíková ...... 5,20 m
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Za Norex Palačov - Filip Vahala

VOLEJBALOVÝ

TURNAJ

Tradičně, první sobotu v srpnu, se na kurtech ve Vlčnově uskutečnil již 33.
ročník „Turnaje smíšených družstev ve volejbale o pohár starosty obce
Starý Jičín“.
Turnaje se zúčastnilo 12 družstev. Po odehrání základních skupin byla
družstva rozdělena do hlavního turnaje a turnaje útěchy. V hlavním
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turnaji zvítězilo družstvo Chulimanga u Oder. Druhé místo obsadili
Sněženky a machři z Kozlovic a třetí Veka s máslem z Valašského
Meziříčí.
V turnaji útěchy byli první Bazinga, druzí Old boys a třetí Kalamita.
Turnaj byl zakončen v 19:00 hodin slavnostním vyhlášením vítězů a
předáním cen. Všem zúčastněným se organizace a průběh turnaje velmi
líbil, za což děkujeme všem organizátorům.
Miroslav Kramoliš

FOTBALOVÝ KLUB
,,Organizační

STARÝ

JIČÍN

změny v TJ Sokol Starý Jičín

TJ Sokol Starý Jičín zastřešuje sportovní oddíly tenisu,
volejbalu a fotbalu. Činnost celé organizace je řízena
výkonným výborem, voleným valnou hromadou.
Scházející se zpravidla 1x ročně. Oddíl kopané je
v každodenním provozu organizován jednou „ pracovní“
skupinou a oddíl tenisu a volejbalu druhou.
Jak jste již možná měli možnost zaznamenat, změnou občanského
zákoníku dochází mimo jiné i ke změnám v oblasti zájmových organizací,
spolků a sdružení. Veškeré spolky musí do konce roku 2016 projít revizí
stanov, změnou názvu a registrací u krajského soudu. Tato změna se tedy
nutně musela dotknout i organizace TJ Sokol Starý Jičín. Již delší dobou
jsme byli nuceni, zabývat se otázkou, jak lépe organizovat a zefektivnit
činnost fotbalového oddílu. Ten je nucen, na rozdíl od volného uskupení
neregistrovaných hráčů v oddílu tenisu a volejbalu, řídit se přísnými
pravidly Fotbalové asociace České republiky ( FAČR). Ty mimo jiné
spočívají v registraci hráčů, respektování stanov a pravidel FAČR,
organizování účetnictví dle nařízení FAČR atd. Nedodržováním těchto
pravidel dochází k vyloučení z FAČR a k nemožnosti podílet se na
organizování soutěžního fotbalu v obci.
Na základě těchto skutečností jsme nakonec dospěli k názoru, že nejlepším
řešením bude provést organizační změny v TJ Sokol Starý Jičín. Dne
29.4.2016 se konala valná hromada, na které došlo k revizi stanov, změně
názvu a volbě nového výkonného výboru. Celá sportovní organizace byla
přejmenována na FK Starý Jičín z.s. a pod tímto názvem byla
zaregistrovaná u krajského soudu a následně u FAČR. S tímto názvem
jsme následně vstoupili do nové fotbalové sezóny 2016/2017. Jelikož jsme
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však všichni společně chtěli deklarovat návaznost na sokolské tradice a
historický název spolku TJ Sokol Starý Jičín, bylo dohodnutu, že tento
název nadále ponese oddíl tenisu a volejbalu. Ustavující valná hromada
tohoto oddílu se uskuteční do konce roku 2016.
Členy nového výboru FK Starý Jičín z.s. byli zvoleni:
Roman Škrla - předseda; Pavel Konečný starší - místopředseda ; Petr
Zdražil - jednatel; Rudolf Kalíšek - hospodář; Petr Hanzelka - člen výboru;
Jaroslav Hasal - člen výboru; Petr Dohnal - člen výboru.
Nyní bych se chtěl v krátkosti zmínit o samotné činnosti FK Starý Jičín.
V sezóně 2015/2016 měl oddíl přihlášeno celkem 5 týmů ve fotbalových
soutěžích a to:
- Mladší přípravka (trenér pro sezónu 2016/2017 Radek Kreml).
- Starší přípravka (trenér pro sezónu 2016/2017 Jaroslav Hasal).
- Mladší žáci - 2. místo okresního přeboru v sezóně 2015/2016 (trenéři
pro sezónu
2016/2017 Miroslav Sasín a Antonín Witos).
- Dorost - 3. místo okresního přeboru v sezóně 2015/2016 (trenér pro
sezónu 2016/2017 Tomáš Bok).
- Muži - 2. místo v 1.B třídě MSKFS ( trenér pro sezónu 2016/2017 Jiří
Chlopčík).
V oddílu se fotbalově angažuje i družstvo veteránů, které se pravidelně
zúčastňuje přátelských utkání se svými vrstevníky z jiných obcí a taky
turnajů v malé kopané. Veteráni jsou již tradičně organizátoři kvalitně
obsazeného turnaje v malé kopané. Ten se každoročně koná v hale ABC
v Novém Jičíně pod názvem „Slivovica cup“.
Oddíl se taky podílí na organizaci turnaje obcí Starojicka pod názvem „O
pohár starosty obce“. Již tradiční akcí je pak „ Memoriál Milana Šroma“.
Jedná se o turnaj fotbalových přípravek a v letošním roce se uskutečnil již
10. ročník.
Do budoucna bychom se chtěli i nadále zaměřovat na udržení co největšího
počtu soutěžních družstev napříč všemi kategoriemi. Toto ale není možné,
bez každodenní a obětavé práce s mládeží. Chtěli bychom poděkovat všem
našim trenérům, kteří práci v oddílu věnují spoustu svého volného času.
K 30.7.2016 bylo v oddílu FK Starý Jičín registrováno celkem 129
členů a z toho je 78 v mládežnickém věku. Během měsíce srpna jsme
podali žádost o registraci dalších 10 malých fotbalistů do našeho oddílu.
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Nadále bychom chtěli rozvíjet spolupráci s Obcí Starý Jičín a se Základní
školou Starý Jičín. V neposlední řadě je nutno taky zmínit a poděkovat za
výraznou podporu našim sponzorům, příznivcům a fanouškům, bez kterých
by fotbal na Starém Jičíně nebyl fotbalem. Důkazem této přízně jsou plné
ochozy diváku při mistrovských utkáních mužů.
Závěrem snad jen jedno přání, aby se fotbalu na Starém Jičíně dařilo i pod
novým názvem.
Fotografii družstva mužů na sezónu 2016/2017 naleznete na poslední
straně zpravodaje.
Za FK Starý Jičín z.s. - Rudolf Kalíšek

FK Starý Jičín z.s.
MUŽI I.B tř.sk.D

2016/2017

PODZIM 2016
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
V

NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO

14.8.
21.8.
28.8.
3.9.
11.9.
18.9.
25.9.
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.
5.11.

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
S.Jičín
Kateřinice S.Jičín
Kozlovice
S.Jičín
Ostravice S.Jičín
Fryčovice
S.Jičín
Jistebník
S.Jičín
Tichá
S.Jičín
Mořkov
S.Jičín
Fulnek
S.Jičín
Spálov
S.Jičín
Kopřivnice
S.Jičín
Odry
S.Jičín
Jeseník
S.Jičín

www.sokolstaryjicin.cz
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OCENĚNÍ NAŠICH NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ
Ještě než se děti rozběhly na prázdniny, školní sportovní sezóna vrcholila
atletickými soutěžemi a samozřejmě vyhlášením výsledků soutěže O
nejlepšího sportovce naší školy.
V květnu se konalo okresní finále atletické soutěže družstev Pohár
rozhlasu. Do něj z okrskových kol postoupilo z asi 30 škol celého okresu 6
nejlepších družstev v každé kategorii. Nám se to podařilo u mladších žáků
a starších žákyň. Celé závody byly velmi náročné jak psychicky tak
fyzicky, ale naši atleti předvedli, že umějí bojovat až do posledních sil.
Nakonec jsme měli velký důvod slavit. V mladších žácích jsme totiž
nakonec skončili na krásném 3. místě, když před námi skončila jen ZŠ
Alšova z Kopřivnice a ZŠ Tyršova Frenštát. Velmi vydařená byla i
kategorie starších žákyň. Holky se oproti okrsku zlepšily o 400 bodů,
předvedly výkony na hranici svého maxima a obsadily výborné 2. místo,
když před nimi skončila pouze děvčata ze ZŠ M. Horákové v Kopřivnici.
Naši školu reprezentovali: Lukáš Zelík, Mirek Synek, Verča Vilášková,
Kuba Zdražil, Martin Hrubý, Adéla Doubravská, Nikola
Štramberská, Robin Raška, Martin Hub, Tomáš Novotný, Vratislav
Vahalík, Natálie Šimčisková, Míša Horutová, Honza Bezděk, Simona
Závadová, Eva Pantůčková, Katka Hatlapatková, Kristýna Manová,
Eliška Trefilová a Nela Dorazilová. V dalším týdnu jsme se zúčastnili
okresního finále atletické soutěže družstev Atletický čtyřboj. V něm
musí mít škola 5 šikovných atletů, kteří během jednoho dopoledne
zvládnou zaběhnout 60 metrů, skočit do dálky či do výšky, hodit
kriketovým míčkem nebo vrhnout koulí. A na závěr se musí vydat ze všech
sil při vytrvalostním běhu. V případě dívek na 800 metrů, u kluků na 1000
metrů. A když to všechno krásně zvládnou, mohou slavit. Tak jako my.
Starší děvčata ve složení Adéla Doubravská, Nikola Štramberská, Míša
Horutová, Eva Pantůčková a Simona Závadová totiž celou soutěž
vyhrála a stala se nejlepším družstvem celého našeho novojičínského
okresu. Navíc holky postoupily do krajského finále, které se konalo ve
Frýdku Místku. Vedle škol z Ostravy, Opavy, Frýdku Místku, Havířova,
Karviné, Třince či Rýmařova jsme, jako jediná vesnická škola, bojovala ze
všech sil s konkurencí jako hrom a zlepšila se ve všech disciplínách.
Nakonec to stačilo na 8. místo. Z individuálních výkonů nám udělala

Starojický zpravodaj č. 03/2016

26

nejvíce radost Nikola Štramberská, která se dostala do desítky nejlepších
z celkového počtu 50 závodnic v běhu na 800 metrů časem 2:44 min. Eva
Pantůčková se umístila v desítce v běhu na 60 metrů časem 8,57 s. Simona
Závadová byla mezi nejlepšími ve skoku dalekém výkonem 453 cm. A
Míša Horutová se dočkala i pomyslné medaile, když skončila na 3. místě
ve vrhu koulí výkonem 9,53 m. Naše družstvo ještě skvěle doplňovala Jana
Volková.
Úspěch jsme slavili i v závěrečném velkém finále v miniházené. Na
zimním stadionu v Novém Jičíně se setkalo 8 nejlepších družstev, které
postoupily z okrskových kol do závěrečného finále. V něm nikdy
nechyběl Starý Jičín, a tak tomu bylo i letos. V základní skupině jsme
postupně porazili ZŠ Rybí, Jeseník nad Odrou a ZŠ Dlouhá z Nového
Jičína. Postoupili jsme do semifinále, kde jsme vyhráli nad ZŠ Tyršova
Nový Jičín. A nastalo finále. V něm jsme se utkali s neporaženou ZŠ
Jubilejní Nový Jičín. Byl to boj až do poslední minuty a skóre se pořád
měnilo. Nakonec o jeden gól byla šťastnější ZŠ Jubilejní. Naše škola přesto
nesmutnila, protože skončila na krásném 2. místě. Reprezentovali nás:
Štěpánka Dubcová, Zuzka Hrňová, Barča Losertová, Vojta Cigánek,
Jarek Václavík, Dominik Horák, Blaženka Orlitová, Markétka
Bělíčková, Adriana Šemberová a Max Rosa.
Celý úspěšný školní rok jsme zhodnotili na závěr června v kulturním sále,
kde jsme se sešli úplně všichni. Vyhlásili jsme a ocenili nejlepší žáky ve
sportu, ve vědomostních soutěžích a ve sběru papíru. Ze soutěže O
nejlepšího sportovce přinášíme konečné výsledky:
Dívky starší:
1. Michaela Horutová, 8. třída
2. Simona Závadová, 9. třída
3. Eva Pantůčková, 9. třída
Dívky mladší:
1. Barbora Losertová, 5.A
2. Zuzana Hrňová, 5.A
3. Blažena Orlitová, 5.B
Nejsportovnější třída:
1. stupeň: 5.A

Chlapci starší:
1. Jakub Zdražil, 7.A
2. Martin Hrubý, 7.A
3. Robin Raška, 7.B
Chlapci mladší:
1. Jaroslav Václavík, 5.A
2. Vojta Cigánek, 5.A
3. Dominik Horák, 5.B
2. stupeň: 9. třída

Doufejme, že podobná zpravodajství vám budeme přinášet i v novém
školním roce 2016/2017 a naše děti budou i nadále tak dobře reprezentovat
naší školu.
Mgr. Kateřina Horutová
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2.místo v OF v miniházené v Novém Jičíně
Čtyřboj dívek ve Frýdku-Místku

Slavnostní ukončení školního roku pro žáky 9-tého ročníku.
Všem prvňáčkům, kteří letos nastupují do 1. tříd přejeme, aby vše zvládli s
úsměvem a na samé jedničky. Aby se naučili proplouvat v moři písmenek
a čísel, zvládali počty i čtení a hlavně, aby vás touha po vzdělání provázela
po celý život a učení bylo vždy zajímavou hrou plnou krásných zážitků.
Přejeme Vám trpělivost, radost z výsledků a spokojenost při vzájemné
spolupráci.
Mgr. Roman Horut, ředitel školy
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Vážení občané,
dovolujeme si Vás pozvat na
"DEN ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ",
který se uskuteční
v neděli 4.9.2016 ve Starém Jičíně.
Zahájení bude ve 14:00 hodin
divadení hrou "Oslava domova" v místním kostele svatého
Václava, pak bude následovat slavnostní znovu vysvěcení křížů
u opraveného schodiště. Na opravu přispěl velkou částí Česko
- německý fond .
Poté Vás zveme na prohlídku Muzea u Polzerů a do Kulturního
domu na vernisáž výstavy "Příběh jedné rodiny". Bude
připravena káva a malé občerstvení s přáteským posením s
německými rodáky z okolních vesnic.
Další akce u nás na Starém Jičíně:
25.9.2016 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK (Starojické
hody) - jako vždy s průvodem svatého Václava na koni a
jarmarečními stánky.
Srdečně zve Spolek Starojická historická společnost.

SDH JANOVICE
Pátek 2. září 2016 - Hodová zábava od 20:30 hodin
Hostinec na Větřáku.
Neděle 4. září 2016 - Tradiční fotbalové derby
Svobodní : Ženatí - 13:30 hodin.
Pátek 9. září 2016 - Noční soutěž v požárním útoku muži,
ženy, veteráni nad 35 let – hřiště 20:30 hodin.
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Mládež z okolí Starého Jičína, farnost Starý Jičín,
Charita Nový Jičín a Orel Starý Jičín – Vlčnov
si Vás dovolují pozvat na

Start: Oční studánka

Cíl: Kostel sv. Václava
Starý Jičín (4,5 km)

24. ročník běhu sv. Václava
sobota 24. září 2016
8:30 - 9:30 – prezentace (Oční studánka)
10:00
– start chlapci, muži
10:05
– start dívky, ženy
12:00
– vyhlášení vítězů před kostelem sv. Václava
13:00
– Mše svatá.
Startovné: děti 20,- Kč, dospělí 40,- Kč

Bližší informace: info@beh.kvalitne.cz
www.beh.kvalitne.cz
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Křesťanská organizace Orel Starý Jičín - Vlčnov
pořádá v sobotu 17. září 2016
ZÁJEZD DO OSTRAVY.
Odjezd autobusu v 7:00 hodin z náměstíčka
ve Starém Jičíně.
Návrat do 17:00 hodiny.
Navštívíme zrekonstruovanou Katedrálu Božského Spasitele.
 Při příležitosti 10 let vysílání jsme pozváni na prohlídku
křesťanské TV Noe.
 Možnost navštívit další muzea v Ostravě.
Listina je na pultíku v kostele nebo se přihlašujte
Pavlovi Vahalíkovi na tel: 777 947 790.

Křesťanská organizace Orel Starý Jičín- Vlčnov
spolu s farností Starý Jičín pořádají
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU.
 V pátek 25. listopadu od 17: hodin pro mládež.
 V sobotu 26. listopadu dopoledne pro manželské páry.
 Odpoledne pro veřejnost.
Akci povede P. PaedDr. ThLic Marcel Puvák.
Přihlašujte se na e-mail: staryjicinvlcnov@orel.cz. Více
informací na http://farnostsj.wz.cz
nebo na tel: 777 947 790.

PROVOZ MOŠTÁRNY STARÝ JIČÍN od 1. září 2016
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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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
*********************************************

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 – 12:15

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:
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Lucie Pavlíková, Evidenční číslo: MK ČR E 12221, Ročník: XVI., Číslo: 03/2016, Náklad:
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Účastníci setkání Lhot ze Starojické Lhoty. Článek na straně 17.

Fotbalové družstvo mužů FK Starý Jičín z.s.
Horní řada zleva: Petr Dohnal - vedoucí mužstva, Milan Strnadel,
Petr Janovský, Dominik Janovský, Pavel Petřek, Adam Kotešovec, Petr
Janyška, Tomáš Kremel, Radek Holeňa, Michael Kotešovec, Michal
Podešva, Daniel Petr, Milan Šrom, Daniel Hatlapatka, Petr Zdražil –
jednatel.
Dolní řada zleva: Michal Matoušek, Jakub Hanzelka, Filip Bartoň, Jiří
Chlopčík - trenér, Lukáš Bajer, Radek Kreml - asistent trenéra, Roman
Škrla, Jan Jurajda, Pavel Herman. Článek na straně 22.

