Vítězové Okrskové ligy mladých
hasičů v požárním sportu pro rok
2017:
1. místo v kategorii mladších žáků
SDH Jičina (foto nahoře).
1. místo v kategorii starších žáků
SDH Janovice (foto vpravo).
Články jednotlivých sborů
naleznete na straně 12 a 13.
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Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 28.06.2017:
16. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
16.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu: pana Ing.
Pavla Holeňu a pana Ladislava Rýpara.
16.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 16.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 28.06.2017.
16.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 9.5.2017 do 14.6.2017.
16.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zprávu o činnosti
finančního výboru obce ze dne 24.5.2017 a kontrolního výboru obce
ze dne 21.6.2016.
Finanční záležitosti
16.5. Zastupitelstvo po projednání s c h v a l u j e :
Závěrečný účet obce Starý Jičín za rok 2016, sestavený dle § 17 zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje:
 Plnění rozpočtu příjmů.
 Plnění rozpočtu výdajů.
 Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů).
 Stavy a obraty na bankovních účtech.
 Peněžní fondy – informativně.
 Majetek.
 Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, Dobrovolného
svazku obcí a vnitřní převody.
 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a
Národnímu fondu.
 Vyúčtování finančních vztahů obce k ostatním subjektům.
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – audit.
 Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s
jejich majetkem.
 Finanční hospodaření vedlejší hospodářské činnosti obce.
Závěrečný účet je přílohou tohoto usnesení a zastupitelstvo obce souhlasí
s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
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16.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 2. a 3.
změnu rozpočtu Obce Starý Jičín na rok 2017.
16.7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání a plnění rozpočtu obce
k 31.5.2017.
Majetkoprávní záměry obce
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání v souladu s ustanovením § 85
písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje:
16.8. Směnu pozemků v k.ú. Starojická Lhota takto: Miroslav Šustek
převede na Obec Starý Jičín pozemek p.č. 76/2- zahrada o výměře 81 m2,
Obec Starý Jičín převede na M. Šustka pozemek p.č. 793/2 – ostatní
plocha o výměře 23 m2. Finanční vyrovnání 30,- Kč za m2 nad směněnou
výměru, náklady řízení hradí obec. Jedná se o majetkoprávní vypořádání
dle skutečného stavu užívání, tak jak bylo zaměřeno geometrickým
plánem: č. 496-32/2017 (majetkoprávní záměr P2/2017).
16.9. Prodej obecních pozemků dotčených vodním tokem Mřenka na
Povodí Moravy s.p. v k.ú. Palačov:
 p.č. 1182/1 – vodní plocha - o výměře 9 837 m2,
 p.č. 1185/10 – ostatní plocha - o výměře 287 m2,
a dále pozemky, které navazují na vodní tok a byly zaměřeny GP. č.
413-109/2016,
 p.č. 64/6 – zahrada -o výměře 9 m2,
 p.č. 88/6 – zahrada - o výměře 18 m2,
 p.č. 96/4 – vodní plocha - o výměře 85 m2,
 p.č. 110/14 – zahrada - o výměře 39 m2,
 p.č. 837/11 – ostatní plocha - o výměře 31 m2,
 p.č. 837/12 – ostatní plocha - o výměře 8 m2,
 p.č. 926/9 – zahrada - o výměře 21 m2,
 p.č. 926/10 – zahrada - o výměře 5 m2.
Cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 6012-54/2017 (Ing. Přemysl
Klas) ve výši 145.240,- Kč, náklady řízení hradí nabyvatel (majetkoprávní
záměr P7/2017). Zastupitelstvo obce schvaluje příslušnou kupní smlouvu
a smlouvu o zřízení služebnosti č. PM021226/2017-ZHMMaj/Bar/721/254.
Organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce po projednání v souladu s §85 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje:
16.10. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné veřejné
finanční podpory Základní škole Starý Jičín, p.o. ve výši 87.252,- Kč
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v rámci účasti na projektu přeshraniční spolupráce Česká republikaPolsko „Kreativní krajina zdraví“ ve školním roce 2016/2017.
16.11. Zastupitelstvo obce s e v z d á v á ve smyslu § 101 odstavce 3,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu , ve znění
zákona č. 68/2007 Sb., a zákona č. 191/2008 Sb., (dál jen stavební zákon)
předkupního práva zřízeného pro Obec Starý Jičín vyplývající z Opatření
obecné povahy č.j 1480/08/HSO Územního plánu pro Obec Starý Jičín
u pozemku p.č. 428/6 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína (vlastníci Biskup
Michal, Biskupová Lenka, popis věcného břemene – 9 tv/7).
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 17
proběhne ve středu 20. září 2017 v 17:00 hodin
ve společenské místnosti hasičské zbrojnice č.p. 150 ve Vlčnově.
----------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánky jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Starý
Jičín a na webových stránkách obce www.stary-jicin.cz.

ŽIVOTNÍ

JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období ZÁŘÍ až
LISTOPAD 2017 oslavíte své významné životní jubileum, popřál co
nejvíce zdraví, mnoho radostí a obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.
Jiří Raška, Jičina
Marie Kremlová, Janovice
Svatuška Šrubařová, St.Lhota
Štefánia Pavlíková, Janovice
Karel Valenta, Dub
Marie Kolenovská, St. Lhota
Miloslav Mičulek, Starý Jičín

Svatava Horáková, Janovice
Oldřich Nykel, Starý Jičín
Anna Jakůbková, Starý Jičín
Miroslav Cvajna, Vlčnov
Jan Pohořelský, Vlčnov
Ludmila Štramberská, Palačov
Cecilie Majkusová, Petřkovice
Jaroslav Pavlica, Petřkovice
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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
Za Obec Starý Jičín bychom rádi přivítali občánky, NAROZENÉ
V OBDOBÍ BŘEZEN AŽ SRPEN 2017.
Vítání proběhne v pondělí 9.10.2017 v 15:30 a v 16:30 hodin
v obřadní síni Obecního úřadu Starý Jičín.
Prosíme rodiče, aby SVÉ DÍTĚ K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
PŘIHLÁSILI nejpozději do pátku 22.9.2017.
Přihlášky se jménem a adresou dítěte, zasílejte na e-mail:
podatelna@stary-jicin.cz, popř. volejte na tel. číslo 556 785 152 (Lucie
Pavlíková). Sdělím Vám, který čas vítání se Vašeho dítěte týká.
Vítání se týká dětí, narozených do obce, nikoli přihlášených
k trvalému pobytu během roku.
Lucie Pavlíková, evidence obyvatel

OZNÁMENÍ
O KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v obci
Starý Jičín uskuteční v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00
hodin a v sobotu 21. října 2017 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 občan - úřední deska
nebo Důležité odkazy a výsledky voleb.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta

KAMERY V

OBCI

V nedávné době bylo Radou obce Starý Jičín schváleno zakoupení a
instalace kamer do prostor náměstí. Očekáváme, že jejich
umístění povede ke snížení trestné činnosti a přestupků, v řadě případů
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budeme schopni identifikovat pachatele protiprávního jednání a zvýšíme
bezpečnost občanů obce. V neposlední řadě dojde také ke zvýšení
bezpečnosti v silničním provozu. Kamery nejsou obsluhovány trvale, jejich
hlavní úloha spočívá v následném vyhodnocení záznamu zpětně až po
dobu 14 dnů. Výsledky záznamu kamer slouží pouze pro účely obecní
policie, popřípadě Policie ČR.
Jejich instalací navazujeme na další 2 kamery, které jsou umístěny u
hřbitova na budově smuteční síně. Díky jim už nedochází ke krádežím
věcí z vozidel na parkovišti, je také přehled o ukládání odpadu do
kontejnerů, neoprávněné manipulaci s vodou a další jednání v rozporu s
Řádem veřejného pohřebiště v obci Starý Jičín (Opatření obce Starý Jičín
č. 1/2015).
Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel v obcích na úseku bezpečnosti
silničního provozu bylo v jednotlivých částech instalováno celkem 6
měřičů rychlosti. Obecní policií bude prováděno postupné vyhodnocení
efektivnosti kamerového systému s možným případným rozšířením na
riziková místa nebo objekty.
Strážník obecní policie

REKONSTRUKCE

ČOV

VE

VLČNOVĚ

Obec Starý Jičín byla nucena přikročit k rekonstrukci Čistírny
odpadních vod Vlčnov (dále jen ČOV) z těchto důvodů:
1. Stavba stávající ČOV Vlčnov byla uvedena do provozu v roce 1987,
tedy před 30-ti lety. To samo o sobě je důvod k její rekonstrukci a
modernizaci. ČOV svým stavebnětechnickým vybavením odpovídá
období, v němž byla uvedena do provozu. Nezajišťuje tak kvalitní
odstranění dusíku a nesplňuje požadavek čištění odpadních vod na
úrovni současného stavu technického rozvoje.
2. Zájmová lokalita se nachází ve zranitelné oblasti (podle NV 262/2012,
příl.1) a recipientem je voda lososová ve smyslu vyhlášky č. 71/2003
Sb., v platném znění.
3. Vzhledem ke stáří a agresívnímu prostředí čistírny, jsou betonové
konstrukce jednotlivých objektů v nevyhovujícím technické stavu a je
nutné je, za nemalých finančních nákladů, průběžně udržovat
v použitelném stavu. Biologické rybníky jsou plošně nevyhovující a
dochází k jejich přetěžování, včetně následných jevů a dopadů na okolí
(zápach, biologie, …) a níže položený vodní tok.
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4. Limity platného povolení vodoprávního úřadu jsou v současné době
plněny pouze díky dávkování flokulantu a bakterií nad rámec schválené
technologie. K tomuto opatření musela Obec Starý Jičín přistoupit
v důsledku hrozby sankcí ze strany České inspekce životního prostředí
za vypouštění odpadních vod v rozporu s platným vodoprávním
povolením.
5. Kapacita ČOV je v současné době vyčerpána a není možno na ni
napojovat další nemovitosti.
Rekonstrukcí ČOV dojde k následujícím stavebním a technologickým
úpravám:
V rámci souvisejících úprav na stokové síti před areálem ČOV, se provede
nová přítoková stoka s osazením odlehčovací komory což znamená, že na
čistírnu bude přitékat v případě dešťových srážek max. 29 l/s odpadních
vod. Ve stávajícím areálu původní čistírny proběhne rekonstrukce
původních objektů a jejich úpravy pro zabudování nových technologických
souborů. Navržená čistírna odpadních vod VARIOcomp je určena pro
čištění odpadních vod ze středně velkých zdrojů znečištění (většinou
menších obcí) s výpočtovou kapacitou 1200 EO. Technologie se skládá
z mechanického předčištění na multifunkčním zařízení, které zahrnuje
hrubé česle, lapák písku, štěrku, jemné česle a biologické linky, která se
skládá z denitrifikační nádrže, míchané ponorným míchadlem a dvou
nádrží nitrifikačních, vybavených jemnobublinnými provzdušovacími
elementy. Z nitrifikačních nádrží natéká směs vyčištěné vody a
aktivovaného kalu do dvou nádrží dosazovacích, kde dochází k oddělení
vyčištěné vody od aktivovaného kalu. Následně odtéká vyčištěná voda
z ČOV na dočištění do mikrosítového bubnového filtru a pak, přes měrný
žlab, vytéká do vodního toku. Samostatnou část ČOV tvoří provozní
objekt, v němž jsou umístěna dmychadla pro zajištění potřebného objemu
vzduchu, rozváděč technologického vystrojení čistírny, prostor pro
odvodňovací zařízení a provozní prostory.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta

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. ZÁSAH PROVEĎTE do 15. listopadu 2017.
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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.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta

SEPARAČNÍ

DVŮR

VE

VLČNOVĚ

OTEVŘENÍ SEPARAČNÍHO DVORU VE VLČNOVĚ
od 1.11.2017
V podzimním a zimním období, tj. od 1.11.2017 do 31.3.2018 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 s trvalým
pobytem v obci Starý Jičín a v jeho místních částech, 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 dvoru 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 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.
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Na sběrném dvoře je 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
sběrný dvůr nelze odevzdat zbytky demontovaných automobilů a
motocyklů (sedačky, plasty, čalounění a podobně), zahradní bazény a
stavební odpad.
Na sběrném dvoře jsou umístěny

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).

SBĚR

STARÉHO

PAPÍRU

Podzimní SBĚR STARÉHO PAPÍRU proběhne v Základní škole
Starý Jičín v termínu 9.10. - 20.10.2017.
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 20.10.2017 odevzdají do
základní školy.
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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

ordinace
prevence
injekce
7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30
9:00 - 10:00 13:00 - 15:00 15:00 - 16:30
7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30
13:00 - 15:00
7:30 - 8:30
7:00 - 7:30

V pátek ošetřujeme jen akutní stavy a pozvané pacienty. V tento den
nevydáváme žádná potvrzení.

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

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

HODŮ V

11

O B CI

Přehled hodů v obci Starý Jičín v roce 2017:
Místo:
Janovice
Starý Jičín
Vlčnov
Petřkovice
Jičina
Palačov

Datum:
neděle 3.9.
neděle 24.9.
neděle 29.10.
neděle 5.11.
neděle 12.11.
neděle 19. 11.

hody
hody
hody
hody
hody
hody

Aktuální časy bohoslužeb na www. farnostsj.wz.cz

FARNOST

SV.

VÁCLAVA

Taková běžná, klidná sobota - řekli bychom…
Ale v sobotu 27. května zaplavily obec desítky mladých,
kteří přicestovali na akci, pořádanou děkanátem Nový Jičín.
Jak o této akci informují oni sami?

A

„Další ročník Děkanátního setkání dětí se uskutečnil v sobotu 27. 5. 2017
v základní škole ve Starém Jičíně. Ráno kolem 8:00 dorazily první děti. Po
ubytování nastal čas seznámení v tělocvičně, děti se rozdělily do skupinek
a hrály různé hry. Počasí nám tentokrát vyšlo, takže jsme vyrazili na louku
pod hradem, s krásným výhledem na Nový Jičín. Na ní byly stanoviště,
kde děti plnily různé úkoly. Po obědě byly pro děti připravené kluby např.:
výroba ozdob, vybíjená v tělocvičně, deskové hry a spousta dalších aktivit.
K večeru si děti připravily krátké divadelní scénky, na jejímž konci byli
vyhlášeni vítězové velké hry. Pak následovala večeře a modlitba pod
vedením o. Jakuba. Večer jsme pak zakončili diskotékou v tělocvičně. V
neděli ráno se uskutečnila mše sv. v místním kostele, kde jsme společně s
dětmi poděkovali za skvěle prožitý víkend.“ Fotografie z této akce na:
http://mladeznj.signaly.cz/fotoalbum/138# .
Setkání dětí s otcem biskupem na hoře Prašivá. Tradičního setkání na
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začátku prázdnin, kdy společně při dětské mši svaté děkujeme Bohu za
uplynulý školní rok a svěříme mu začínající prázdniny, se letos 1. 7.
účastnil z naší farnosti plný autobus poutníků. Za organizaci pouti
děkujeme ses. Marcele Cigánkové.
Zveme občany k návštěvě farní knihovny, která se nachází v opravených
prostorách suterénu fary a je pro vás otevřena každou neděli po mši svaté,
tedy od cca 9:00 do 9:30 hodin. Ke každému titulu vám rád dá své
doporučení br. Petr Sládeček, který má o knihovnu pečlivou starost.
Děkujeme.
Farní sbor zve do svých řad nové zájemce, bratry a sestry, kteří zpívají jen
tak, pro radost. Znalost not není podmínkou.
Plánujeme - Sobota 23. 9. - 25. ročník Běhu svatého Václava. Neděle 24.
9. slavná mše svatá k patronu kostela - Sv. Václavu v 7:45 hod. při
příležitosti hodů, ve 14:30 hod. svátostné požehnání a od 16:00 hod.
koncert Ondrášku. Sobota 28. 10. od 15.00 hod. hra Pilátova žena
- Divadlo pod věží Štramberk. Sobota 9. 12. - Adventní duchovní obnova Mons. Mgr. Adam Rucki.
Aktuální informace, pozvánky, přehled Bohoslužeb a další zajímavosti a
fotografie z akcí v naši farnosti naleznete na webových stránkách:
www.farnostsj.wz.cz
Pavel Vahalík

MLADÍ

HASIČI

JIČINA - DRUŽSTVO

B

Pro letošní sezónu se hasičům z Jičiny sešlo 12 dětí, které chtěly být
součástí družstva mladších žáků, a proto byly sestaveny dva týmy. Sedm
zkušenějších a větších bylo postaveno do družstva A a pět méně zkušených
a nováčků do družstva B. I přes to jsme stále vystupovali jako jeden tým
„hasičů z Jičiny“. Již na trénincích se u družstva B začala projevovat větší
dravost, méně nervozity a touha po vítězství, což se potvrdilo také na
závodech a s trochou toho hasičského štěstí se jim podařilo vyhrát
Okrskovou ligu mladších žáků 2017.
Družstvo mladších žáků Jičiny B :
Veronika Rosová (9 let) – koš
Ellenka Simperová (7 let) - levý proud
Nikolka Rakušanová (8 let) - B
Martin Tvrdý (7 let) - levý spoj
Jirka Rakušan (11 let) - rozdělovač Honzík Rosa (6 let) - pravý proud
Lukášek Simper (5 let) - pravý spoj.
Vedoucí mladých hasičů SDH Jičina
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Mladí hasiči v Janovicích objeli celkem 8 závodů okrsku a 1 mimookrskový, další závody je ještě čekají po prázdninách. Odměnou jim
může být celkové vítězství okrskové ligy mladých hasičů v požárním
sportu v kategorii starších žáků (Fotografie na titulní straně zpravodaje).
V této kategorii byly výsledky velice vyrovnané, o jejich prvním místě
rozhodovaly počty prvních míst. Na druhém místě skončilo družstvo
z Jičiny. Obě družstva si vzájemně pogratulovala a společně svá vítězství
oslavila (viz. fotografie nahoře).
Sbor dobrovolných hasičů v Janovicích má početnou členskou
základnu nejen dospělých, ale také těch nejmladších - 27 dětí
registrovaných v SDH (foto na zadní straně zpravodaje). Mladí hasiči
jsou přijímáni do sboru od 5 let věku do tzv. Přípravky. V přípravce se
kromě fyzické přípravy, věnované převážně požárnímu sportu, učí
základním dovednostem mladého hasiče, tedy umět si zavolat pomoct a
umět pomoc poskytnout.
Postupem času nám děti přecházejí do mladších a starších žáků, v těchto
družstvech rozvíjí děti svojí znalost v oblasti požární ochrany, kdy skládají
zkoušky odborných znalosti mladého hasiče, vybírají si jednotlivé
odbornosti podle jejich zájmu - velitel, strojník, preventista… Letní část
sezóny se zaměřuje na požární sport, ve kterém děti soupeří s okolními
sbory o nejlepší znalosti a nejlepší časy v nejrůznějších disciplínách.
Během roku navštěvujeme s mladými hasiči nespočet vzdělávacích a
výchovných programů, týkajících se nejen požární ochrany. Příkladem
mohu uvést návštěvu Světa techniky v Ostravě, Hasičského záchranného
sboru v Novém Jičíně, Zdravotnickou záchrannou službu nebo také
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Protidrogový vlak, který interaktivní formou informuje děti o nebezpečí
vyplývající z užívání drog. Rovněž pro děti připravujeme soustředění ve
Starém Svojanově, kde se po dobu pěti dní učí týmovému chování při
nejrůznějších soutěžích.
Jakub Vaculík

SDH

STARÝ JIČÍN - VLČNOV

2. místo vybojovali starojičtí hasiči na Slovensku!
SDH Starý
Jičín – muži se
již druhou
sezónu
vydávají na
soutěže po
celé Moravě a
taky na
Slovensko.
Poslední
červencový
víkend byl
plánován jako
hasičský soutěžní maraton, čítající 9 soutěží v požárním útoku. Finální
propočítání přesunů nakonec ukázalo, že se naši hasiči zúčastní 5 soutěží.
První noční soutěž v Bělé (Noční hlučínská hasičská liga) neodstartovala
víkendový trip ideálně. Naši hasiči po peripetiích se spoji útok nedokončili
a inkasovali tak první „N“. I přes neúspěch byli vyzdvihnuti jako
překvapení večera. Nový Hrozenkov hostil první sobotní soutěž, která po
problémech na koši skončila opět neklasifikována. Tým se však nevzdal a
vyrazil na první slovenskou soutěž v Dubkové (Lazy pod Makytou, okres
Púchov), kde mezi sebou kvalitní slovenské týmy bojují o každou setinu.
Smůla jako by zůstala někde v kopcích na Kohútce. Podařený start,
bezchybná základna a vše tak, jak mělo být! Výsledkem byl čas 14,39 na
pravém proudu (levý proud 14,16) – jediná setina dělila 2. a 3. místo, ale
pohár byl doma. Čtvrtá noční soutěž v Mostišti odhalila značné rezervy
v osvětlení požární stříkačky PPS12. I přes krásný rozběh s prvním časem
14,77 na levém proudu ovšem pravý proud na základně neviděl a
výsledkem byl čas přes 21 sekund. Poslední útok se odehrával v neděli
v Dulově. Smůla se opět dostala ke slovu a po nevydařeném zapojení savic
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skrze vsunutý gumový kříž opět nebyl útok dokončen. Je to týmový sport a
někdy se nedaří. Každopádně 2. místo v Dubkové za celý víkend stálo!
Rádi bychom poděkovali Obci Starý Jičín za obrovskou podporu a
vstřícnost, dále hasičům z Palačova za zapůjčení dodávky Ford Tranzit a
také hasičům z Bernartic nad Odrou, kteří nejenže zapůjčují požární
stříkačku PPS12, ale jsou také součástí tohoto týmu, který pomalu
dokazuje, že klíč úspěchu je ve vzájemné spolupráci. Moc děkujeme!
Více informací ze života tohoto sportovního týmu najdete již brzy na nově
připravovaných webových i facebookových stránkách SDH Starý Jičín.
Bc. Daniel Pospěch

MLADÍ

MYSLIVCI JANOVICE

Mladí myslivci letos soutěžili v Janovicích
Vrcholem činnosti mysliveckého kroužku v Janovicích jsou
každoročně soutěže Zlatá srnčí trofej a Mladý ochránce přírody.
V domácím prostředí jsme se nemohli nechat zahanbit a opravdu
svědomitě jsme se připravovali. Díky úpravám v myslivecké chatě a také
díky Martinu Pavlíkovi, posile v týmu vedoucích, bylo možno činnosti
během roku rozdělit podle věku a zájmu dětí. Protože se letos celkem do
kroužku zapsalo přes 30 členů, tak probíhaly i boje o nominaci na
soutěž.
Všechno vypuklo 27.5.2017 v Janovicích, kde všechny příchozí vítal
perfektně připravený areál myslivny a také pěkné počasí. Tyto soutěže
sem z celého okresu přilákaly celkem 69 soutěžících. V Mladém
ochránci přírody soutěží mezi sebou ve dvou kategoriích (I. a II. stupeň)
tříčlenná družstva nejen v přírodovědných, zeměpisných a odborných
mysliveckých znalostech, ale patří sem i střelba ze vzduchovky, z luku,
řezání dřeva, či zatloukání hřebíků. Příprava se vyplatila a v obou
kategoriích jsme slavili vítězství. (Foto na poslední straně zpravodaje).
V kategorii mladších vyhráli Marek Štramberský, Jan Tkáč (oba Palačov) a
Tereza Kemlová (Jičina) a mezi staršími Nela Škařupová (Petřkovice),
Nela Nasswetterová (Hůrka) a David Hub (Janovice). Starší na stupeň
vítězů doprovodili ještě Stela Demová (Starojická Lhota), Julie Hrdličková
(Loučka) a Václav Kemel (Jičina), kteří se umístili na třetím místě, a
Vojtěch Mičulek (Nový Jičín), jenž startoval za smíšené družstvo, a
skončil druhý.
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Zlatá srnčí trofej je soutěž jednotlivců, která se skládá z testů a stezky, na
které musí soutěžící najít a poznat různé rostliny, živočichy, myslivecké
předměty a trofeje. Tato soutěž již vyžaduje speciální přípravu. Ani tady
jsme se neztratili. Dvojnásobné zastoupení jsme měli na stupních vítězů
v mladší kategorii: 1. místo vybojoval Marek Štramberský (Palačov) a 3.
místo Ondřej Kolenovský (Starojická Lhota). Ve starší kategorii přidala
Nela Nasswetterová (Hůrka) 2. místo.
Šéf kroužku a hlavní organizátor celého dne, Bohuslav Furmánek, mohl
být spokojen. Poděkování zaslouží nejen všechny děti z kroužku, které
výborně reprezentovaly naši obec, ale také všichni myslivci, kteří se
podíleli na organizaci. Kromě příjemného prostředí, výborného
občerstvení byly připraveny také doprovodné soutěže, kterých se mohl
zúčastnit každý příchozí.
O prázdninách se konalo finále Zlaté srnčí soutěže v Horní Plané na
Šumavě. Nový Jičín reprezentoval Marek Štramberský. Gratulujeme ke 12.
místu v republice.
Radka Demová

SKAUTI STARÉHO JIČÍNA
Čas letních
prázdnin je pro
skauty časem
letních táborů.
Letošní
táboření
probíhalo na
tradičním místě
za Spálovským
mlýnem na
břehu řeky
Odry. Po
červnových
přípravách
tábořiště, na kterých budoucí táborníci ze Starého Jičína a ze Suchdolu nad
Odrou spolu s některými rodiči posekali louku, vybudovali most a tábor
postavili, mohli prožívat nová dobrodružství. Náš oddíl nastupoval na
druhých 14 dnů. A už od místa odjezdu tušili malí táborníci, že tímto
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táborem je bude provázet Shrek, Oslík a Fiona. Jejich pohádkové příběhy
na táboře ožili a všichni účastníci prožívali jejich příběh se všemi
nástrahami a rozmary přírody, se všemi zkoušky zdatností a znalostí a k
tomu plno her a soutěží, zábava a přátelství. Na táboře se děti učili
tábornickým dovednostem jako je rozdělávání ohně, vaření čaje z bylin,
přípravě jídla, úklidu stanu, orientaci v přírodě nebo si vyzkoušeli
nocování pod přístřeškem, který si připravili. Naučili se, že v řece nejsou
krabi ale raci, že sirky nejsou na hraní, ale na rozdělání ohně k vaření jídla,
že bez připraveného dřeva nebude v noci teplo, že služba v kuchyni nebo
noční hlídka je službou pro ostatní, která se mi vrátí, že co si nechám
naložit do ešusu, to si také sním, že ešus je čistý, když se umyje v teplé
jarové vodě a ne v řece, že se nejlépe zpotím v táborové sauně, že
k překonání překážek potřebuji domluvu a spolupráci všech ve skupině a
že i poslední na cestě k pokladu může vyhrát. Tak 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 8. 9. 2017, v září nás čeká bitva o hrad Vikštejn a v říjnu
tradiční Drakiáda v Dubu.
Mgr. Kelnar Břetislav, Grizzly

TURISTÉ ZE STAROJICKÉ

LHOTY

Cykloputování po francouzské Provence
V druhé polovině června uspořádali turisté ze Starojické Lhoty jubilejní
10. ročník cyklistického zájezdu. Byl to již třetí zahraniční cyklozájezd a
tentokrát byl nejen nejvzdálenější, ale zároveň i nejdelší a také asi fyzicky
nejnáročnější. Po celých deset dnů našich čtyřicet cyklistů projíždělo
nádhernou krajinou francouzské Provence. Začínali jsme v kouzelných
horských scenériích největšího evropského kaňonu, který vyhloubila řeka
Verdon. Tady jsme si v šestatřicetistupňovém vedru sáhli občas i na dno
kaňonu a při výjezdech na hřebeny i na dno svých sil. Za dva dny jsme
tady najezdili bezmála 150 km a přesto, že to bylo po všech stránkách
náročné, tak nádherné vyhlídky a úžasné několikakilometrové sjezdy do
údolí zcela přebily úsilí a ubíjející vedro, které nás po celou dobu
provázelo. Závěrečné koupání v azurově modrém jezeře Le Lac de SainteCroix jen korunovalo úžasné dva dny v kaňonu Verdon. Večer v kempu
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jsme pak spláchli únavu
v bazénu a také točenou Plzní a
těšili se na další zážitky.
Následující den jsme se
autobusem přesunuli o dalších
200 km dál do centrální oblasti
Provence, kde jsme navštívili
monumentální římský akvadukt
Pont du Gard a papežské město
Avignon. Další dny jsme
objevovali nádherná místa
v okolí. Půvabnou Orange
s římskými památkami, zavítali
také do proslulých městeček
Les Baux de Provence a Saint Rémy, kde svůj čas trávil i Vincent van
Gogh a navštívili spoustu dalších starověkých památek v oblasti.
Nezapomněli jsme také ochutnat proslulé papežské víno v Châteauneuf du
Pape a navštívili světelnou show v jeskyních Carrières de Lumières a také
historický mlýn na olivy. Užili jsme si i atmosféru pravého provensálského
trhu ve městě Arles, kde bylo možné nakoupit nejen různé druhy čerstvého
ovoce a zeleniny, ryb, sýrů a dalších zemědělských produktů, ale
samozřejmě také výrobky z typického produktu Provence – levandule.
Jedním z největších zážitků pak byl výjezd na Mekku Tour de France větrnou horu Mont de Ventoux, kde někteří odvážlivci absolvovali víc než
21 km dlouhé stoupání až na vrchol, a to v téměř 40 °C. Většina ale zvolila
méně obtížnou variantu a vyšlápla si „jen“ závěrečných 7 km. Náročný
výšlap však byl odměněn následným téměř čtyřicetikilometrovým
kouzelným sjezdem do kaňonu řeky La Nesque, kde jsme projížděli kolem
nádherných fialových levandulových polí, tak typických pro tuto oblast a
kochali se nádhernými výhledy na okolní skalnaté scenérie.
Poslední den jsme se pak přesunuli přes přírodní park La Camarque až ke
Středozemnímu moři, kde jsme se vyřádili ve vlnách a na závěr si dopřáli
vyhlášené steaky z camarqských býčků. Pobyt v Provence byl nabitý nejen
cyklistickými, ale také kulturními a gurmánskými zážitky. Najeli jsme na
kolech téměř 400 km a na kouzelnou levandulovou Provence budeme ještě
dlouho vzpomínat.
Fotogalerii ze zájezdu naleznete na:
http://www.turistelhota.estranky.cz/clanky/fotografie-z-nasichakci/fotogalerie-2017.html
Olga Pavlíková
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LEHOT

Zpráva z účasti 37. ročníku Sjezd Lhot a Lehot konané ve Lhotce pod
Ondřejníkem.

Zase po roce se vydali lhoťané ze Starojické Lhoty po svátcích Cyrila,
Metoděje a Jana Husa na Sjezd Lhot a Lehot , a to již po 37.
Letošní ročník organizovala nedaleká Lhotka pod Ondřejníkem tak, jako
před 12 lety.
Je to malá vesnička pod vrcholem Ondřejník v Beskydech s 535 obyvateli.
Jde vidět, že i malá vesnička dokáže velké věci.
Sjezd trval 3 dny a navštívilo ho 58 lhoťanů ze Starojické Lhoty, což je
krásná reprezentace. Programem nás provázely kapely a hvězdy jako
skupina Mirai, Petra Janů, Horkýže slíže revival, Elán kontrabant a jiné.
Sobota byla plná soutěží a samozřejmě i slavnostního průvodu, kterého
se zúčastnili zástupci 63 Lhot a Lehot.
Starojická Lhota měla v letošním ročníku při průvodu a po část soboty
svého maskota, průvodce a společnost, kytaristu frýdecko - novojičínské
kapely Mirai, Michala Stulíka viz. foto na straně 17 (uprostřed bez
lhoťanského trika) . Příští sjezd se koná v Dlouhé Lhotě u Mladé Boleslavi,
která bude pořádat tento sjezd již po třetí. Lhoťané se na tento sjezd už
těší, protože se setkají se svými starými kamarády a určitě najdou další
nové lhoťany a lhoťanky.
Děkujeme a s pozdravem Lhoťané za Starojické Lhoty.
Aleš Pavlík
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NOREX -PIVNÍ ŠTAFETA
Na nebi slunce, obloha bez
mráčku, půllitry plné piva a lidé
plni očekávání. Tak vypadalo
nedělní odpoledne 30. července
- léta páně 2017.
V Palačovském parku se konal
již 24. ročník tradiční Pivní
štafety. Krásné počasí přilákalo
více žíznivců než loni a na
výsledcích to šlo znát! Mužské
štafetě se podařilo překonat
pradávný rekord časem 12,25.
Ženy se nenechaly zahanbit a
svých 50 piv zvládly také
v rekordním čase 6 minut a 27
sekund. Děti po vzoru svých
rodičů, ačkoliv s džusem místo
piva, pokračovaly v trendu a
jejich čas 4 minuty a 9 sekund
taktéž překonal všechny předchozí
ročníky.
V Tupláku byl téměř už tradičně
nejlepší palačovský matador Petr
Raška, když o osm setin překročil
sedmi sekundovou hranici. Mezi
ženami to nejrychleji kopla Radka Hasalíková s úctyhodným časem 9,44 s.
V Hodu Špalkem byl mezi muži nepřehozen Michal Hub a nejlepší
vrhačkou válečkem je široko daleko Veronika Hubová.
Rekordní ročník je tedy za námi a příští, doufáme ještě lepší, nás čeká zase
za rok, kdy Norex oslaví čtvrt století této palačovské pivní tradice.
Výsledky:
Tuplák:
Petr Raška 7,08 Radka Hasalíková 9,44
Aleš Hadaš
Jarmila Tučná
Martin Veselý Ivana Žlebková

Špalek, Váleček:
Michal Hub Verča Hubová
Jarek Pavlík Hana Hasalíková
Pavel Šrom A. Nováková
Filip Vahala
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CYKLOKLÁNÍ

V sobotu 15. července se již po
páté sjeli do Palačova malí
cyklisté z širého okolí na velké
dětské cykloklání. Na startu se
sešlo 90 závodníků v sedmi
kategoriích. Všichni úspěšně
absolvovali náročnou trať okolo
Palačova, kterou s vtipem
sestavili místní traťoví komisaři.
V nejmladší kategorii zvítězila na
plastových odrážedlech Eliška Tomanová. Na kovových odrážedlech
vyhrál Eda Grencner. Kategorii přípravka vyhrála Zita Barošová a z kluků
Bernard Grencner. Starší přípravku vyhrála Andrea Sobotíková a z kluků
Daniel Hradil. Kategorii předžáci vévodila Ivana Holeňová a z kluků
Marek Stodůlka. Mezi mladšími žáky zvítězila Karolína Rýdlová a u kluků
Matyáš Grygar. U starších žáků zazářila Zuzana Holeňová a Petr Kovařčík
a za nejstarší žáky Robin Raška. Po slavnostním vyhlášení bylo připraveno
pro všechny účastníky, a to i z řad rodičů, bohaté občerstvení a spousta
netradičních soutěží a her. Vrcholem celého odpoledne byla čokoládová
fontána s ovocem. O hudební kulisu a diskotéku pro mladé, starší i
šlágristy se postaral DJ Langoš. Celý tento sportovní den se konal pod
záštitou Pekárny Anežka a Minipivovaru Paličák. Poděkování patří všem
sponzorům, pořadatelům a hlavně účastníkům, kteří se zasloužili o to, že je
Palačov zapsán výrazným písmem do cyklistické mapy Evropy.
Kontakty: www.cykloklani.cz, facebook Palačovské cykloklání, foto
cykloklání na www.rajce.idnes.cz, mail:palacovske.cykloklani@seznam.cz
Jana Konečná
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J A N O V I C Í CH

Cyklistická stáj Team Forman
Cinelli pořádala 6.8.2017 v
Janovicích silniční závod Slezského
poháru. Do Janovic se sjelo na dvě
stovky cyklistů a cyklistek, včetně
závodníků z Polska či Slovenska a
z toho čtyřicítka účastníků patřila do
žákovské kategorie. Poprvé
v sedmileté historii GPF čekalo na
cyklisty deštivé počasí. Kapky však
přinesly domácí stáji štěstí
v podobě třetího triumfu v řadě,
postaral se o to vítězný Jakub
Bittner (foto vpravo). Ředitele
závodu
Ing. Ondřeje Bezunka
potěšila především účast
v žákovských kategoriích,
která se oproti loňskému
ročníku zase zvedla.
Oproti původním
předpokladům déšť
odradil některé z dětských
odpoledních závodníků,
přesto se jich na trať
uzpůsobenou pro horská kola vydalo
šedesát. Závody se uskutečnily coby součást projektu České unie sportu
ČUS Sportuj s námi.
Výsledky:
http://www.spac-os.cz/kalendar/ Foto: http://formancycling.rajce.idnes.cz/
,

Team Catering – sehraná parta
z Janovic se postarala o doplnění
energie pro závodníky.

Radka Dubcová
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JIČÍN

MUŽI I.B tř.sk.D - 2017/2018
PODZIM 2017
V

Ne

3.9.

16:30

SK Tichá

FK Starý Jičín

D

Ne

10.9.

16:00

FK Starý Jičín

FC Vlčovice

V

So

16.9.

16:00

TJ Fryčovice

FK Starý Jičín

D

Ne

24.9.

16:00

FK Starý Jičín

AFC Veřovice

D

So

30.9.

15:00

FK Starý Jičín

TJ Jeseník n.O.

V

So

7.10.

15:00

Fotbal Fulnek

FK Starý Jičín

D

Ne

15.10.

15:00

FK Starý Jičín

FC Kopřivnice

V

So

21.10.

14:00

FK Pustějov

FK Starý Jičín

D

Ne

29.10.

14:00

FK Starý Jičín

TJ Ostravice

V

So

4.11.

14:00

TJ Hukvaldy

FK Starý Jičín

DOROST - KS sk. B
Podzim 2017
V

Ne

V

St

D

Ne

V

So

D

Ne

V

Ne

V

So

D

Ne

V

So

D

Ne

V

So

3.9. 13:30 Petrovice
6.9. 16:30 Brušperk
10.9. 13:30 Starý Jičín

Starý Jičín
Starý Jičín
Tošanovice

16.9. 13:45 Fryčovice
Starý Jičín
24.9. 13:30 Starý Jičín
Havířov "B"
1.10. 11:00 Dětmarovice Starý Jičín
7.10. 12:30 Vratimov
Starý Jičín
15.10. 12:30 Starý Jičín
21.10. 10:00 Staré Město
29.10. 11:30 Starý Jičín

Kopřivnice

4.11. 10:00 Český Těšín
www.sokolstaryjicin.cz

Starý Jičín

Starý Jičín
Horní Žukov
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TURNAJ

Tradičně, první sobotu v srpnu, se na kurtech ve Vlčnově uskutečnil již
„34. ročník turnaje smíšených družstev ve volejbale o pohár starosty
Obce Starý Jičín“.
Turnaje se zúčastnilo 13 družstev. V hlavním turnaji zvítězilo družstvo
„Chleba s máslem“, posílené bývalým reprezentantem Petrem Karabcem.
Druhé místo obsadilo družstvo „Na Pohodu“ a třetí skončilo družstvo
„Deng ze Štramberka a okolí“. Turnaj útěchy vyhrálo družstvo „Old Boys“
z Mořkova. Na druhém místě skončilo družstvo „Kalamita“ a na třetím
družstvo „Citrus“.
Turnaj byl zakončen v 19:45 hodin slavnostním vyhlášením vítězů a
předáním cen. Děkujeme všem volejbalistům i nevolejbalistům, kteří
pomohli tento turnaj uskutečnit.
Miroslav Kramoliš

PŘÍVESNICKÝ

TÁBOR

NA

JIČINĚ

Rodinné centrum Mozaika ve spolupráci s Obcí Starý Jičín a s SDH
Jičina uspořádali pro děti ze Starojicka již druhý ročník
přívesnického tábora. Tentokrát s názvem: Olympijská vesnice
naruby. Tábor byl zcela naplněn klukama i holkama ve věku od 4 – 10 let.
Z dětí se během tábora stali stavitelé, malíři, organizátoři, rozhodčí, herci a
především sportovci, kteří se měli možnost zúčastnit na svých vytvořených
Olymlijských her 2017. První dva dny se děti seznamovaly navzájem,
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budovaly olympijskou vesnici a připravovaly se na slavnostní zahájení
olympijských her a jejich program. Pro děti byly připraveny různé všední i
nevšední disciplíny, jako třeba fotbal, hod oštěpem, vodní překážkový běh
a další. Před slavnostním vyhlášením bylo jako doprovodný program
připraveno zábavné odpoledne, kde jsme hledali talenty. Děti si připravily
různé vystoupení v tom, co je nejvíce baví. Počasí nám přálo a tábor jsme
si všichni užívali plnými doušky. V pátek nás čekalo slavnostní vyhlášení
sportovců, kteří byli odměněni diplomy a medailemi. Děkujeme všem
rodičům za podporu a budeme se těšit opět příště.
Mozaika – rodinné centrum

PODĚKOVÁNÍ

OBCI STARÝ JIČÍN

Dovolte nám
poděkovat touto cestou
Obci Starý Jičín za
finanční podporu
k dopravě pěveckého
sboru Cvrčci ZŠ Starý
Jičín na akci Cantate
Luhačovice (červen
2017).
Vyhlašovatelem akce
byl Orel ve spolupráci
s župou Velehradskou,
festival se konal v rámci světového Svátku písní pod patronací Otce
arcibiskupa Jana Graubnera. Na festivalu vystoupilo 13 souborů, mimo
jiné i z Německa či Slovenska. Za sbor Cvrčci vystoupilo 44 zpěváků,
zážitkem bylo nejen vystoupení na hlavním lázeňském pódiu, ale také
účast na mši svaté v Kostele Svaté rodiny i návštěva lázeňského města.
Velmi děkujeme za podporu Obci Starý Jičín i organizaci Orel jednota
Starý Jičín - Vlčnov za občerstvení do autobusu. Děti mohly zažít díky
zmíněným organizacím krásný den, poznat nová místa, ukázat, co se
naučily, co umí a zároveň tak reprezentovat obec Starý Jičín. Doufáme, že
děti ve sboru budou zpívat i nadále a v novém školním roce zažijí nejednu
podobnou pěknou akci.
Přikládáme foto z konané události (další fotky jsou k nahlédnutí na našich
stránkách: www.cvrcci-staryjicin.cz).
Ještě jednou velké díky.
Žaneta Bezděková, Jana Šarmanová + Cvrčci
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H E Ř M A N I C Í CH

Hry a Lampiónový průvod na památku obětí násilí se již 7 let let konají v
návaznosti na Den osvobození. Hry pro děti o ceny se vydařily.
Lampiónový průvod po památných místech až k Lípě porozumění pro déšť
vyšel po až následující sobotu.
Zájezd na Baťův kanál se uskutečnil 10. června. Účastníci byli rovněž
z Dubu a Star. Lhoty. Následovala dvouhodinová plavba výletní lodí
Morava ze Spytihněvi za atrakcemi a památkami do Uherského Hradiště,
Starého Města a Památníku Velké Moravy. Pokračovala autobusem do
Kroměříže s prohlídkou Podzámecké a Květné zahrady a cestou domů.
Letní pétanquový turnaj se uskutečnil 10. července. Zúčastnily se ho 2
týmy z Polouvsí, 2 týmy z Heřmanic a po jednom z Jeseníku n/O a Star.
Lhoty. Vyrovnaný turnaj se odehrál v přátelské atmosféře. Zvítězil tým
Polouvsí I. (Rusek Lubomír, Ondryhal Josef, Vrzal Radomír) před týmy
Heřmanice II. a I.
Přednáška o využití kmenových buněk a jejich aplikace při léčbě
různých nemocí se uskutečnila 25. července. Přednášel Mgr. Martin Kovář
- vědecký pracovník na Ústav molekulární genetiky Akademie věd.
Přednáška byla součástí charitativního pochodu probíhajícího pěšky a na
invalidním vozíku ve dnech 22. - 29. 7. na trase z Olomouce do Ostravy,
jejímiž iniciátory byli postižení p. Szotkowski a Večeřa. Cestou pořádali
finanční sbírku pro 13tiletou Veroniku Fojtíkovou, která po poranění
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míchy podstoupí již druhou aplikaci kmenových buněk. Akci s podporou
Obce Starý Jičín pořádali Osadní výbor a Spolek HEŘMAN.
Pouť s procesím se konala v pátek odpoledne 21. 7. za vsí u kříže a
Památného stromu - Lípy porozumění. Pro
účastníky bylo připraveno občerstvení a pro děti
skákací hrad.
Přebor Heřmanic jednotl. „O zlatou
pétanquovou kouli“, se uskutečnil 29. července.
Účastnilo se 10 soutěžících. Ve velmi
vyrovnaném souboji zvítězil a stal se
přeborníkem Miroslav Toman ml. před
Jindřichem Mucalou a Vlad. Vašíčkem.
Pétanquového turnaje dvojic, pořádaného v rámci Polouvesského dne v
sobotu 5. srpna, se z Heřmanic zúčastnily tři týmy. Nejlépe, na 3. místě, se
umístil tým žen (Dajana Dohnalová, Jana Garecová).
Zveme všechny zájemce na další v Heřmanicích pořádané akce:
2. září - Dětský den - fotbalové hřiště od 14:00,
23. září - Drakiáda s leteckými modeláři - od 14:00,
14. října - Císařskohodový pétanquový turnaj - od 13:30,
14. listopadu - Sportovní odpoledne - od 14:00.
Antonín Dorazil – předseda Osadního výboru v Heřmanicích

TOPENÍ A KOMÍNY
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé
spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti související s jejich
provozem, které jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených
zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně
připomenout hlavní zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových
cest musí provádět a kdo je může provádět?
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,
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 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.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze
provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
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Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
plynné
pevné
kapalné
Činnost
spotřebiče
celoroční sezónní celoroční sezónní
paliv
provoz
provoz
provoz
provoz
čištění
2 x za
1 x za 1 x za
spalinové 3 x za rok
2 x za rok
rok
rok
rok
do 50 kW cesty
včetně
kontrola
1 x za
spalinové
1 x za rok
1 x za rok
rok
cesty
čištění a
kontrola
1 x za
2 x za rok
1 x za rok
nad 50 kW
spalinové
rok
cesty

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 MSK, územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
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Příběh z mistrovství republiky aneb jak jsme porazili Prahu
Ještě než dětem začaly
prázdniny, tak některým
z nich čekal velmi
náročný konec školního
roku. Ale krásný. Naší
škole se totiž podařilo
po vítězství v krajském
kole házené mladších
žákyň získat bronzové
medaile z celonárodního
finále, které se konalo
v Karviné ve dnech
24.5.-26.5. 2017. Za
účasti škol z různých
koutů České republiky se
v turnaji naše holky určitě neztratily a předvedly velmi bojovný a kvalitní
výkon. Hráli jsme se školami z Ústí nad Labem, Zlína nebo z Prahy. Po
čtvrtečních bojích v základní skupině se v pátek rozhodovalo o konečném
pořadí. A my v zápase o 3. místo porazili pražskou základní školu
11:10. Získali jsme tak krásné bronzové medaile, pohár a několik věcných
cen na památku. Holkám děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy i
obce Starý Jičín. Kdo se o 3. místo v národním finále postaral? Byly
to: Vendula Cabanová, Eliška Burianová, Barbora Losertová, Sára
Pituchová, Tereza Konečná, Blaženka Orlitová, Markéta Bělíčková,
Lucie Jančíková, Marie Vahalíková a Zuzana Hrňová. Ta získala i
individuální ocenění, když byla vybrána do All Stars týmu, tedy nejlepší
sestavy turnaje.
Dalšího vynikajícího úspěchu dosáhla Vanda Křížková, žákyně V.
ročníku, která jako vítězka okresního kola spolu se Zuzanou Hrňovou ze
VI. r. (v okresním kole byla druhá, v kraji třináctá) postoupila do
krajského finále v olympijském víceboji. Vanda Křížková svedla ve své
věkové kategorii ročníku narození 2006 velmi tvrdý souboj s ostatními
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dívkami, v němž bojovala o jednu z medailí. Nejdříve hodila kriketovým
míčkem 24,50 metrů a zaběhla 60 metrů za 9,93 s. A potom to přišlo. Ve
skoku dalekém skočila svůj osobní rekord 3,90 metrů. Za chvilku dokázala
během dvou minut udělat 78 sedů lehů. Za stejný čas dokonce zvládla 78
shybů. A to jí ještě zbyly síly na to, aby
zaběhla 1000 metrů za 3:41 min. Tyto úžasné
výkony nakonec vynesly Vandu na 1. místo
v celém Moravskoslezském kraji. Od Šárky
Kašpárkové, mistryně světa v trojskoku,
získala zlatou medaili a postup do národního
finále. To se uskuteční 7. - 9. září
v Brně. Vandě blahopřejeme, děkujeme za
krásný sportovní zážitek a držíme palce ve
velkém finále.
Tyto a další úspěchy, kterých dosáhli naši
žáci během celého školního roku, jsme
oslavili v samém závěru školního roku,
kdy jsme organizovali sportovní den. Ten
začal v tělocvičně, kde deváťáci vyzvali na
souboj učitele. Nejdříve si to „rozdali" ve
volejbale, kde učitelské družstvo vyhrálo na
celé čáře. Vyrovnanější bylo florbalové
utkání, kde opět zvítězili učitelé, ale až na trestná střílení. Potom jsme se
všichni opět setkali v kulturním sále. Postupně byly vyhlášeny největší
úspěchy ve vědomostních a poté taky ve sportovních soutěžích. Ocenili
jsme vítěze ve sběru papíru, vyhlásili „Hlavu roku" a nakonec nejlepšího
sportovce. A jak vše nakonec dopadlo?
Mladší kategorie:
1. místo: Štěpánka Dubcová a Lukáš Hub
2. místo: Vanda Křížková a Marek Štramberský
3. místo: Tereza Kemlová a Matyáš Orlita.
Starší kategorie:
1. místo: Blažena Orlitová a Martin Hrubý
2. místo: Zuzana Hrňová a Martin Hub
3. místo: Barbora Losertová a Kamil Krutílek.
Přejme si, aby naši mladí sportovci nezaháleli a dařilo se jim stejně dobře i
ve školním roce 2017 - 2018.
Mgr. Kateřina Horutová
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Všem žákům naší školy přejeme v novém školním roce pevné zdraví, štěstí
a hodně energie do učení. 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 je
touha po vzdělání provázela po celý život. V době letních prázdnin se
podařilo ZŠ s podporou Obce Starý Jičín zrekonstruovat sociální zařízení
v hlavní budově. Pevně věřím, že každé zkulturnění našeho pracovního
prostředí napomůže k dosažení co nejlepších pracovních výsledků nás
všech.
Mgr. Roman Horut

Sbor dobrovolných hasičů JANOVICE
Vás srdečně zve:
Sobota 2. září 2017 - Hodová zábava od 20:00 hodin
Hrají kapely Lo3 a ERGO.
Hostinec na Větřáku.
Neděle 3. září 2017 - Tradiční fotbalové derby od 13:30 hodin
Svobodní : Ženatí
Fotbalové hřiště.
Myslivci ze Starého Jičína a Loučky
Vás srdečně zvou na

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
pořádané v sobotu 2. září 2017 od 12:30 hodin
v prostorách hasičárny ve Vlčnově.
Připravili jsme pro Vás:
Zvěřinové hody
Skákací hrad pro děti
Kolo štěstí

Střelba ze vzduchovky
Ruské kuželky

Koncert dechovky Starojičané 14:00 – 16:00 hodin.
Cimbálová kapela POLJANKA z Valašska od 17:30 hodin.
Na Vaši účast se těší myslivci.
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PROVOZ MOŠTÁRNY STARÝ JIČÍN od 1. září 2017
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)

Sbor dobrovolných hasičů JANOVICE
pořádá

IV. ročník NOČNÍ SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU.
Pátek 8. září 2017 od 19:30 hodin na fotbalovém hřišti.
Pestré občerstvení – jídlo a pití zajištěno.
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Obec Starý Jičín a Farnost Starý Jičín
Vás srdečně zvou na

KONCERT
PĚVECKÉHO SOUBORU

ONDRÁŠEK.
V neděli 24. září 2017 v 16:00 hodin
v kostele sv. Václava ve Starém Jičíně.
Vstupné dobrovolné.
Před koncertem
proběhne v kostele ve 14:30 hodin
v rámci Starojických hodů
SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ.
Spolek Starojická historická společnost pořádá
24.9.2017 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK (Starojické hody).
Jako vždy s průvodem svatého Václava na koni a jarmarečními
stánky. Podrobný program s časovým harmonogramem bude
zveřejněn na plakátech.

FK Starý Jičín
Vás srdečně zve na

OSLAVY 85 let
ZALOŽENÍ ODDÍLU KOPANÉ.
Program:
Pátek 29.9. 17:30 Zápas veteránů Starý Jičín – Horní Bečva.
Sobota 30.9. 9:00 Turnaj žákovských družstev – Memoriál Milana
Šroma.
13:30 Zápas mladší přípravky.
15:00 Mistrovské utkání 1.B třídy mezi FK Starý Jičín
a TJ SLAVOJ Jeseník nad Odrou.
V průběhu sobotního dne doprovodný program,
skákací hrad, občerstvení.
Na Vaší účast se těší fotbalisti FK Starý Jičín.
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SPOLEK ZAHRÁDKÁŘŮ STAROJICKA
spolu s Českým svazem včelařů a Mateřskými školami Starojicka
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE NA

PODZIMNÍ VÝSTAVU.
Výstava se bude konat ve Starém Jičíně
v sále Kulturního domu (na náměstí)
ve dnech 28.10. až 30.10. 2017
sobota 28.10. 2017 …......... od 8:00 do 18:00 hodin
neděle 29.10. 2017 ….......... od 8:00 do 18:00 hodin
pondělí 30.10.2017 ……….. od 8:00 do 12:00 hodin ..... pro školy.
Všichni, kdo se chcete zúčastnit, ať už prezentací firmy, svými výrobky,
nebo výpěstky, prosím, přineste je v pátek 27.10.2017 v době od 9:00 do
16:00 hodin do sálu Kulturního domu ve Starém Jičíně. V případě zájmu
o větší výstavní plochu, prosím, spojte se s panem Václavem Jakůbkem,
nebo ing. Karlem Konečným, alespoň 14 dnů před konáním výstavy.
OREL jednota Starý Jičín - Vlčnov
Vás srdečně zve
v sobotu 28. října 2017 v 15:00 hod.
v kostele sv. Václava

na hru PILÁTOVA ŽENA
účinkuje DIVADLO POD VĚŽÍ Štramberk.
Vstupné dobrovolné.

Starojický zpravodaj č. 03/2017

36

Divadelní spolek PASÁŽ
uvádí hru

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Čechem Karem Němcem 5. dubna 1909 (Z. Svěrák, L. Smoljak).
Sobota 25. listopadu 2017 v 19:00 hodin.
Kulturní dům Starý Jičín.
Vstupné: 50,- Kč (děti 20,- Kč).
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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
Pečovatelský dům
Starý Jičín - Vlčnov 35
Bc. Jana Černá
tel: 739 393 017
cerna@stary-jicin.cz
Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: 556 752 583
605 879 202
msstaryjicin@cbox.cz

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42

tel: 603 599 307
mspetrkovice@seznam.cz

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

msstarojickalhota@seznam.cz

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

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

Vydavatel: Obec Starý Jičín, Starý Jičín č.p. 133, 742 31, IČ: 298425, Kontakt:
tel.:+420 556 785 152, e-mail: podatelna@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz, Zpracovala:
Lucie Pavlíková, Evidenční číslo: MK ČR E 12221, Ročník: 2017, Číslo: 03/2017,
Náklad: 1180 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 14.11.2017 ve 12:00
hodin. Příspěvky externích zpracovatelů nemusí vyjadřovat názor vydavatele. Neprošlo
jazykovou úpravou. Ceník inzerce je zveřejněn na www.stary-jicin.cz.
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SDH
Janovice
- mladí
hasiči
se svými
vedoucími.
Článek na
straně 13.

SDH Jičina - mladí hasiči se
svými vedoucími. Článek na straně 12.
MYSLIVECKÉ
SDRUŽENÍ
JANOVICE
Výherci
soutěže v
Mladém
ochránci
přírody a Zlaté
srnčí trofeji.
Článek na
straně 15.

Lhotský turistický šátek
v levandulovém poli ve
Francii. Článek strana 17.

