Kříž pod
hradem
Starý Jičín.
Zajímavé
místo v obci
láká
k odpočinku.
Článek
naleznete na
následující
straně.
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KŘÍŽ POD HRADEM STARÝ JIČÍN
PŘIPOMÍNÁ ZAPOMENUTOU POVĚST
Ke kříži dojde návštěvník po
turistické značce, která vede k hradu
Starý Jičín, ale pokud odbočí
z pohodlné zpevněné cesty a zamíří
kolmo k hradnímu přihrádku. Tento
kříž nebo spíše jeho předchůdce je
zakreslen na mnohých vyobrazení
hradu Starý Jičín. Mezi ta nejstarší
patří vyobrazení na vedutě hradu
z roku 1671.
Kříž prošel v loňském roce
celkovou opravou, při které bylo
nutné nahradit chybějící části kříže
a opravit vandalské chování
některých návštěvníků. Celkové
restaurátorské práce byly provedeny
za finanční podpory Ministerstva
zemědělství ve výši 176.000,- Kč.
Obec vyčlenila ze svého rozpočtu částku 149.000,- Kč. Náklady této akce
pak dosáhly výši 325.000,- Kč. Cílem opravy kamenného kříže je zachování
této památky místního významu dalším generacím. Budeme rádi, pokud si
najdete čas a přijdete se podívat a také chvíli posedět, neboť se naskytla
možnost umístit v blízkosti kříže dřevěnou lavici a stůl.
A nyní k samotné pověsti:
Starojičínský farář míval pravidelné vidiny. Vždy mu bylo uloženo postavit
na jednom místě pod hradem kamenný kříž. Rozhodl se proto k činu. Najal
dělníky a ti při hloubení základů nalezli dvě lidské kostry. Jedna byla
vznešeného původu, neboť prý měla zlaté prsteny a na krku zlatý kříž. Farář
ostatky pohřbil na hřbitově a přišel o vidiny ve spánku. Kříž na tomto místě
stojí na památku tohoto skutku.
Pár kroků za křížem na cestě (kterou dojde návštěvník tohoto místa k tzv.
předsunutému opevnění hradu), jsou ve skalnaté cestě dva „otisky“. Jsou to
prý otisky čertova kopyta a hlavy. K těmto otiskům se vážnou různé legendy
a pověsti, ale ty až příště.
Radka Dubcová
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Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 26.04.2017:
15. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
15.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu:
pana Františka Bezděka a MUDr. Josefa Zábranského.
15.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání
15. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 26.04.2017.
15.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 24.2.2017 do 12.4.2017.
Finanční záležitosti:
15.4. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Starý Jičín
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016 a účetní závěrky příspěvkových
organizací Základní školy Starý Jičín a Mateřské školy Starý Jičín
k rozvahovému dni 31.12.2016 bere zastupitelstvo obce na vědomí.
15.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na
1. změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2017.
15.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání a plnění rozpočtu obce
k 31.3.2017.
Majetkoprávní záměry obce:
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85 písm.a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o
obcích) po projednání schvaluje:
15.7. Směnu pozemků takto: Obec Starý Jičín převede ze svého vlastnictví
do majetku Obce Jeseník nad Odrou pozemek p.č. 325/12 – orná půda –
o výměře 834 m2 v k.ú. Polouvsí a Obec Jeseník nad Odrou převede ze
svého vlastnictví do vlastnictví Obce Starý Jičín pozemky v k.ú
Starojická Lhota p.č. 454/1 – orná půda o výměře 27 m2, p.č. 859 –
orná půda o výměře 62 m2, p.č. 860 – orná půda o výměře 22 m2
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a p.č. 861 – orná půda o výměře 15 m2. Cena je stanovena dohodou
25,- Kč za m2 nad směněnou výměru (majetkoprávní záměr č.P1/2017).
15.8. Zástavní smlouvu na zástavu pozemku parc. č. 481/2 s budovou
č.p. 35 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína (Pečovatelský dům Starý Jičín) pro
zástavního věřitele ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem
Staroměstské nám. 6, Praha 1, v rámci podprogramu „Podpora výstavby
podporovaných bytů pro rok 2015“ na projekt „B.j. 6 PB – PČB Starý
Jičín“ ve výši pohledávky 3 227 975,- Kč. Zástavní právo se sjednává na
dobu 20 let tj. do 16.9.2036.
Organizační záležitosti:
Zastupitelstvo obce po projednání v souladu s §84 odst.2) písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje:
15.9. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu.
15.10. Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji“. Touto smlouvou se obec zavazuje
poskytnout v součinnosti s Moravskoslezským krajem konečným
uživatelům (vlastníkům rodinných domů v obci Starý Jičín) na
spolufinancování výměny kotlů podle projektu částku 2.000,- Kč na kotel
(dle varianty č. 1) .
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 16
proběhne ve středu 28. června 2017 v 16:00 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.
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JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období ČERVEN
až SRPEN 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.
Pavla Havrlantová, Jičina
Marie Skalická, Janovice
Božena Jančíková, Dub
Milada Kohoutová, Palačov
Josefa Šnajdarová, Palačov
František Hasal, Vlčnov
Marie Takáčová, Vlčnov
Antonín Dorazil, Star. Lhota
Alena Vojáčková, Starý Jičín

Rudolf Radda, Vlčnov
František Segeťa, Janovice
Milada Tvrdá, Vlčnov
Blažena Raddová, Vlčnov
Jaroslav Pavlík, Vlčnov
Helena Dorazilová, Heřmanice
Libuše Havranová, Heřmanice
Julie Vyskotová, Vlčnov
Zdeňka Závadová, Petřkovice

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
V pondělí 24. dubna 2017 jsme ve dvou skupinkách přivítali 15 dětí.
Maminky dostaly od pana starosty kytičku, děti fotoalbum, knížečku pro
zapisování poznámek o rozvoji dítěte a strom dle vlastního výběru.
Fotografie z vítání naleznete na poslední straně zpravodaje.
Lucie Pavlíková – evidence obyvatel

NOVÁ

POHLEDNICE

OBCE - PIDIFRK

Obec Starý Jičín nabízí k prodeji kreslenou
pohlednici obce Starý Jičín Pidifrk č. 431
za cenu 15,- Kč.
Zakoupíte ji v pokladně obce.
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MÍSTNÍ POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Sazba místního poplatku za vývoz komunálního odpadu na rok 2017
činí 480,- Kč (osoba/rok).

Poplatek je splatný k 30. červnu 2017.
Poštovní poukázky nerozesíláme.

VÝZVA K

MAXIMÁLNÍMU ŠETŘENÍ
PITNOU VODOU

Jelikož ani letošní zima nebyla na sněhové srážky vydatná a jarní
deště jak rychle přišly, tak také rychle odtekly, což má zásadní
vliv na stav podzemních vod, vyzývá Obec všechny odběratele
pitné vody z vodovodu Porubská brána v jeho majetku
(Palačov, Starojická Lhota, Petřkovice, Dub a Heřmanice)
k maximálnímu šetření touto surovinou.
Obec Starý Jičín nepovoluje napouštění bazénů a jiných

nádrží bez předchozího souhlasu obce.
DiS. Miloslav Vahala, vedoucí Technických služeb obce

KLASICKÉ

POUŽITÉ

ŽÁROVKY

Informujeme, že KLASICKÉ ŽÁROVKY
VYHAZUJTE DO POPELNICE na tuhý domovní odpad.
Tyto žárovky se nedají recyklovat a znovu použít.
Do tříděného odpadu patří pouze LED světelné zdroje.
DiS. Miloslav Vahala, vedoucí Technických služeb obce
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SPOLKŮM

Přehled Radou obce Starý Jičín schválených dotací jednotlivým místním
spolkům a organizacím dne 12. dubna 2017:
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KLID

Noční klid je stanoven mezi 22:00 hodinou večerní a 6:00
hodinou ranní (zákon o ochraně veřejného zdraví). V této
době každý očekává, že načerpá síly po hektickém dni a
odpočine si, aby nabral sílu do dalšího celodenního
snažení. Pro jiné je odpočinkem také pořádná zábava s hudbou a tancem.
Obec Starý Jičín využila možnost stanovení kratší doby nočního klidu ve
výjimečných případech, kdy převažuje veřejný zájem na udržení kulturních
a společenských tradic a utužovaní vazeb mezi lidmi, a umožňuje aktivity i
v nočních hodinách. Jedná se pouze o vyjmenované případy v roce, které
jsou v obci vzhledem k tradicím předvídatelné a ostatní občané se mohou
na tyto aktivity připravit.
Zastupitelstvo obce Starý Jičín se na svém zasedání dne 26.04.2017
usnesením č. 15 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a
ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku č1/2017 o nočním klidu.
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných
případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou než stanoví zákon.
V čl.3 jsou stanoveny výjimečné případy, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou:
1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) v době konání tradičních nočních závodů hasičů (září - 1 noc);
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 01:00 do 06:00 hodin, a to
v následujících případech:
a) první sobotu měsíce srpna z důvodu konání tradičního
volejbalového turnaje obce (1 noc ze soboty na neděli);
b) v době konání těchto tradičních slavností: letní Pouťová zábava
v Petřkovicích (srpen - 1 noc), Hodová zábava Starojická Lhota
(srpen - 2 noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli),
Svatováclavský jarmark (září - 1noc), Hodová zábava Janovice
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(září - 1 noc), Pivní slavnosti v Palačově (červenec - 1 noc
z neděle na pondělí);
c) v době konání oslav založení SDH Starý Jičín – Vlčnov dne
1.7.2017 (noc z 1. 7. na 2.7.2017) a
d) v době konání oslav založení SDH Janovice dne 17.6.2017 (noc
z 17.6. na 18.6.2017).
3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1.
písm. b) a odstavci 2. písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky
bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5
dnů před datem konání.
Celé znění obecně závazné vyhlášky č.1/2017 o nočním klidu naleznete na
webových stránkách.
Marie Štecová – vedoucí HSO

VÝZVA

OBČANŮM

OMEZENÍ HLUKU O VÍKENDU
Vyzýváme občany, aby v sobotu po 17:00 hodině a po celou
neděli respektovali občanské soužití tím, že omezí hlučné či
jinak obtěžující aktivity (které uvádí občanský zákoník) v době
odpočinku ostatních (sekání trávy, řezání dřeva, pálení trávy atd.).
V občanském zákoníku je uvedeno, že nikdo nesmí nad míru
přiměřenou, obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem,
vibracemi, kouřem atd., (vlastník věci se musí zdržet všeho,
čím by nad míru, přiměřenou poměrům, obtěžoval jiného,
nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv).
Doba nočního klidu je od 22:00 hodin do 6:00 hodin.
Buďme k sobě navzájem ohleduplní a dopřejme si příjemně prožité
víkendy.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
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DOTACE
OBCI

Vážení občané, je zde další výzva na výměnu stávajících starých kotlů na
pevná paliva za modernější s vyšší účinností spalování, a tím menší zátěž
zplodinami okolí. Je to pokračování dotací na zlepšení efektivity a kvality
spalování a jde o tzv. druhou výzvu. O co vlastně jde a co můžeme získat?
Žadatelem jsou fyzické osoby, nepodnikající, vlastnící rodinný dům na
území Moravskoslezského kraje, kteří mají písemné souhlasy:
 spoluvlastníků většinového podílu rodinného domu,
 spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž
k rodinnému domu,
 druhého z manželů (společné jmění manželů),
 vlastníka pozemku.
Předmětem podpory je výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:
 kotel na pevná paliva – biomasa, automatický kombinovaný
(uhlí/biomasa)
- jen kotle splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne
28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES,
pokud jde o ekodesign kotlů na tuhá paliva,
 plynový kondenzační kotel
- jen plynové kondenzační kotle plnící parametry nařízení Komise
(Evropské unie) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP a R
2009/125/ES, pokud jde o ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních
prostorů a kombinovaných ohřívačů,
 tepelné čerpadlo
- jen tepelná čerpadla plnící parametry nařízení Komise (EU) č.
813/2013, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud
jde o ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a
kombinovaných ohřívačů.
Předmětem podpory jsou pouze zdroje tepla, zapsané v seznamu vedeném
SFŽP pro 2. výzvu (https://svt.sfzp.cz/).
Nejsou podporovány: nové kotle výhradně na uhlí a nové kombinované
kotle s ručním přikládáním, výměny starých plynových kotlů, výměny
stávajících kamen, výměny stávajících kotlů s automatickým přikládáním,
výměny kotlů spalujících biomasu za kotle spalující uhlí a biomasu,
výměny kotle, který byl v minulosti (nejdříve od 1.1.2009) podpořen
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z programu Zelená úsporám nebo ze společných programů na výměnu
kotlů realizovaných MŽP krajem.
Další podmínky:
Oproti první výzvě je zrušeno tzv. mikro opatření. Rodinný dům může být
vytápěn 2 zdroji – nahrazovaný kotel může plnit funkci hlavního zdroje
vytápění a být prokazatelně v provozu před realizací výměny. Původní
kotel musí být zlikvidován.
Základní výše podpory:
- automatický kombinovaný kotel:
75 % ze způsobilých výdajů, max. 75.000,- Kč
- plynový kondenzační kotel:
75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,- Kč
- kotel na biomasu (ruční)
80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč
- kotel na biomasu (automatický)
80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
- tepelné čerpadlo
80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč.
Navýšení pro prioritní území (Starý Jičín) činí 7.500,- Kč.
Spoluúčast obce činí
2.000,- Kč.
Příjem žádostí je od 5.9.2017 elektronicky s následným doložením listinné
podoby a příloh. Ti, co již kotle vyměnili bez dotací se mohou taky
přihlásit, zpětně od 15.7.2015, musí však tak, jako všichni, splnit
následující výše uvedené podmínky. Termín realizace výměn je do
31.12.2019. Platby na dotace budou poskytovány ex-post.
Je možnost bonifikace - při výměně kotle v kombinaci s programem Nová
zelená úsporám lze získat až 20.000,- Kč navíc.
Informace ke kotlíkovým dotacím:
https://www.sfzp.cz/clanek/873/3263/kotlikove-dotace-2-vyzva/
http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva
Krajské kotlíkové kontakty:
www.lokalni-topeniste.cz
kotlíková linka: 595 622 355
e-mail:
kotliky@msk.cz
Osobní konzultace: „kotlíková kancelář“: A106 (PO 8:00 - 17:00 hod., ÚT
8:00 - 14:30 hod., ČT 8:00 – 14:30 hod.)
Kontakty na pracovníky: http://lokalni-topeniste.msk.cz/kontakty
místostarosta obce
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NA

M Í S T E CH

Výpis ze Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek č. 65/2017 Sb., §8, odst. 1 a odst. 2 ve znění
pozdějších předpisů:
(1) Zakazuje se kouřit
a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou
stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
b) v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně
odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v dopravním prostředku veřejné dopravy,
e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem,
s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v
uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu
závislostí,
f) ve škole a školském zařízení,
g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je
provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru,
kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení,
kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do
rejstříku škol a školských zařízení,
h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro
osoby mladší 18 let,
i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
j) ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a
koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu
pořádání kulturní a taneční akce,
k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou
užívání vodních dýmek,
l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které
provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.
(2) Zakazuje se používat elektronické cigarety v místech uvedených v
odstavci 1 písm. a) až j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření
nevztahuje.
Obecní policie Starý Jičín
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DŮM

Jak nám ten čas letí, uplynulo již půl roku, kdy se do svého nového
domova v Pečovatelském domě Starý Jičín přistěhoval první nájemník, a v
červnu budeme mít obsazeny všechny byty.
Nájemníci, kteří potřebují dopomoc s péčí o domácnost nebo se základními
úkony péče o vlastní osobu, si mohou tyto činnosti zajistit s pomocí
asistentky osobní asistence organizace Podané ruce z Frýdku Místku. Paní
asistentka jim v domluvený čas pomůže se vším, co potřebují – uklidí byt,
zajistí nákup či léky, pomůže s hygienou, doprovodí na nákup nebo
k lékaři, na vycházku, apod. Úhradu za tuto poskytnutou péči si platí
zvlášť, mimo platbu za nájem a energie. Službu osobní asistence využívají
momentálně tři nájemníci.
Jeden z bytů zvláštního určení je vybaven elektrickým polohovacím
lůžkem, k možnosti pronájmu na dobu určitou – v důsledku zhoršení
zdravotního stavu zájemce nebo po léčbě, kdy by potřeboval ještě částečně
dopomoc pracovníků terénní sociální služby a zdravotníků, za účasti péče
rodinných příslušníků. Rodina tímto může svému příbuznému přichystat
doma potřebné pomůcky, domluvit si dopomoc sociálních a zdravotních
služeb apod.
Informace o bytu s lůžkem a agentuře
Podané ruce naleznete rovněž na webových
stránkách obce Starý Jičín v oddílu
Pečovatelský dům nebo se můžete zastavit
osobně za sociální pracovnicí do kanceláře
v Pečovatelském domě Starý Jičín (pracovní
dny od 7:00 – 14:30 hodin).
Dobu předvelikonoční a samotné svátky jara
– Velikonoce, nám v pečovatelském domě
opět zpříjemnila naše obyvatelka - paní
Pohanková Milada. Přichystala krásnou
výstavu, kterou si přišli prohlédnout nejen
samotní nájemníci, ale také děti z Mateřské
školy Starý Jičín a ze Základní školy Starý
Jičín. Výstava se paní Pohankové opravdu
velmi povedla a tímto jí také vyjadřujeme
velké poděkování.
Bc. Jana Černá
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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:
ordinace
prevence
injekce
PO 7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30
ÚT 9:00 - 10:00 13:00 - 15:00 15:00 - 16:30
ST 7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30
13:00 - 15:00
ČT
7:30 - 8:30
PÁ 7:00 - 7:30

PRÁZDINOVÝ
PROVOZ
ORDINACE:
Ordinace bude
uzavřena v době
dovolené:
od 3.7. do 7.7.2017
od 14.8. do 25.8.2017.
V období prázdnin je
zkrácena ordinační
doba v úterý do
15:30.

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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VÁCLAVA

Je teprve červen, avšak ve farnosti Svatého Václava
ve Starém Jičíně se toho od nového roku mnoho událo.
Nejdříve k události, kterou žila farnost začátkem února.
To náš duchovní otec P. Petr Dokládal oslavil své životní
jubileum 70 let. Zároveň je to letos již 20 let, co se stal správcem naší
farnosti a místním farářem. Tato dvě jubilea jsou jistě důvodem k tomu,
abychom otci Petrovi nejen za vše poděkovali, ale zároveň popřáli mnoho
zdraví a Božího požehnání.
Dál mu přejí farníci - stálý úsměv na líci, pomocníci u oltáře - optimismus
jeho tváře, a zpěváci z kůru - nikdy žádnou chmuru.
V Základní škole Starý Jičín probíhá pravidelné vyučování náboženství
dětí od 1. do 9. ročníku. Pro děti 3. ročníku, připravující se na 1. svaté
přijímání, ale také pro všechny ostatní, je každý druhý pátek sloužena
dětská mše svatá, při které nezní jako doprovod varhany, ale mši svatou
doprovází schola, složená z místní mládeže, hrající na klávesy, kytaru,
flétny a další nástroje.
Po 1. svatém přijímání, které proběhne v neděli 11. června v 7:45 hodin,
a po poslední dětské mši svaté na konci školního roku, se každoročně koná
farní opékačka před farou. Všichni jste srdečně zváni, špekáčků i
občerstvení je vždy dost pro všechny. Děti, které chodí na dětské mše, také
každý rok nacvičují scénku o narození Ježíška, která je (nejen rodičům)
zahrána na Boží hod odpoledne v kostele. Také vánoční dětská mše sv. je
doprovázena scholou a každoročně nás navštěvuje i Svatá rodina. Slavnost
Božího těla je tradiční církevní slavnost, spojená s průvody kolem
venkovních oltářů. Letos slavnost připadá na čtvrtek 15. června. Místní
farní sbor čítá 25 zpěváků a svým zpěvem se podílí na nedělních
bohoslužbách, slavnostech a svátcích. Rádi mezi nás přivítáme nové
farníky, bratry a sestry, kteří zpívají jen tak, pro radost. Letošní farní
tábor pro děti z naší farnosti se uskuteční v Životicích u N.J. v období 24.28. 7. 2017. Bližší informace naleznete na: www.farnostsj.wz.cz, v sekci
Život farnosti - Farní tábor.
Farnost Starý Jičín je úzce spjata s činností spolku Orel. Společně
podnikáme různé kulturní a duchovní akce. Poslední akcí byla cyklopouť
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rodin na Sv. Hostýn, kterého se
zúčastnilo 15 cyklistů,
doprovázených maminkami
v doprovodných vozech (viz
foto).
Pár zajímavých akcí teprve
plánujeme - Dětský den 4.6.,
Farní tábor 24. - 28.7., Pouť
k P. Marii ve Svinci 6.8.,
Orelská pouť na Sv. Hostýn 20.8., Zájezd k propasti Macocha a do Křtin
2.9. , Běh svatého Václava 25. ročník 23.9.2017.
Bohoslužby a další zajímavosti z naší farnosti sledujte na webových
stránkách: www.farnostsj.wz.cz
Stránku připravil Pavel Vahalík

PŘEHLED

HODŮ VE FARNOSTI

Přehled hodů a slavností ve farnosti Starý Jičín v roce 2017:
Místo:
Svinec – Oční studánka
Petřkovice
Starojická Lhota
Janovice
Kojetín
Starý Jičín
Starý Jičín
Starý Jičín
Loučka
Starý Jičín
Vlčnov
Starý Jičín
Starý Jičín
Petřkovice
Jičina
Palačov
Starý Jičín

Poznámka:
Pouť k Panně Marii
Pouť k Panně Marii
Hody
Hody
Hody
Běh sv. Václava (25. ročník)
Hody
Slavnost sv. Václava (státní svátek)
Hody
Misijní neděle
Hody
Slavnost všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné
čtvrtek 2.11.
zemřelé – „Dušičky“
neděle 5.11.
Hody
neděle 12.11. Hody
neděle 19. 11. Hody
neděle 26.11. Slavnost Ježíše Krista Krále
Aktuální časy bohoslužeb na www. farnostsj.wz.cz
Datum:
neděle 6.8.
neděle 13.8.
neděle 20. 8.
neděle 3.9.
neděle 10.9.
sobota 23.9.
neděle 24.9.
čtvrtek 28.9.
neděle 1.10.
neděle 22.10.
neděle 29.10.
středa 1.11.
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Se změnou ročního období nastala změna i
v našem skautském oddíle. Pro stále rostoucí
zájem nováčků byly schůzky rozděleny na
jednotlivé družiny a oddíl čítající 23 členů má
nyní družinu benjamínků do 7 let – Sluníčka,
družinu světlušek – Orlice a družinu vlčat a
skautů – Medvědů. Kromě pravidelných
schůzek, na kterých děti čekalo nejedno
dobrodružství a výzva, zúčastnili jsme se
pravidelného klání ve vázání uzlů Uzlařské
regaty v Novém Jičíně a v dubnu jsme se
zúčastnili tradičního výstupu k Mohyle
padlých skautů na Ivančeně pod vrcholem
Lysé hory. Díky vrtochům letošního jara byl
výstup ve sněhovém bahně náročnější a byla
to výzva pro ty nejotrlejší z nás. Bohužel počasí odložilo víkendové
dobývání hradu Vikštejn, na které se připravovali a těšili hlavně kluci.
V červnu budou u Skautů Starého Jičína vrcholit přípravy na letní tábory,
stanový bude probíhat za Spálovským mlýnem u řeky Odry od 16.7. do 30.7.
a tábor přívesnického typu proběhne na výletišti Jičiny od 14.8. do 18.8.
Pozor! Kapacita tábora není zcela naplněna, proto nabízíme poslední volná
i ostatním dětem, které zatím do skautu nechodí. Pokud byste o tábor měli
zájem, mrkněte na Facebook: skauti Starého Jičína - Heřmánci nebo přijďte
na naši schůzku do Dubu osobně.
Mgr. Kelnar Břetislav – Grizzly

14. 8. - 18. 8. 2017 PŘÍVESNICKÝ TÁBOR SHREKŮV SVĚT
Pro holky i kluky ve věku 5 - 12let.
Přívesnický tábor denně od 8:00 do 16:30 hod.
na výletišti Jičiny a v jeho okolí.
Po dohodě s rodiči rádi upravíme čas ranní i odpolední, jsme tu pro vás.
Cena: 1.500,- Kč (4 x strava/den, celodenní pitný režim, týdenní program,
ceny dětem).
Těší se na vás skauti Starého Jičína Grizzly, Akšu, Blond a Bulánek.
Více informací u Kristýny Kelnarové - Akšu na čísle 775 134 148,
Facebook: Skauti Starého Jičína - Heřmánci nebo osobně v klubovně
v Dubu a to:
každou středu od 16:00 - 18:00 hod. – Kristýna Kelnarová – Akšu,
každý pátek od 16:00 - 18:00 hod. – Mgr. Břetislav Kelnar – Grizzly.
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V H E Ř M A N I C Í CH

Zimní pétanquový turnaj
tříčlenných týmů o putovní
pohár starosty probíhal v
Heřmanicích 25. února. v
sále pohostinství. Turnaje se
zúčastnilo 7 týmů ze
Starojické Lhoty, Dubu,
Jičiny, Polouvsí a Heřmanic.
Zvítězil tým Heřmanic I.
(Marek Novotný, Ondřej
Dorazil a Naď. Schmidtová před Polouvsí I. a Polouvsí II.
Velikonoční pétanquový
turnaj tříčlenných týmů o
pohár se konal 15. dubna z
důvodu nestálého počasí v
sále pohostinství. Turnaje se
účastnilo 7 týmů z Dubu,
Starojické Lhoty, Polouvsí a
Heřmanic. Zvítězil tým
Polouvsí II. (Ondryhal
Josef, Ondryhal Lukáš, Vrzal Radek) před Starojickou Lhotou a
Heřmanicemi I.
Jarního pétanquového
turnaje 13. května v
Polouvsí se tým Heřmanic
zúčastnil spolu se 7 týmy z
Jeseníku nad Odrou, Zašové
a z Polouvsí. Hrálo se venku
na klasickém bulodromu.
Zvítězil tým Heřmanic
(Dajana Dohnalová, Jana
Garecová,Vladimír Vašíček)
před týmem z Jeseníku a týmem Polouvsí I.
Zveme všechny zájemce o tento ušlechtilý a pohodový sport na Letní
pétanquový turnaj. Koná se v sobotu 1. července 2017 od 14:00 hodin
v Heřmanicích na bulodromu u pohostinství.
Antonín Dorazil – předseda osadního výboru v Heřmanicích
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Milí Starojičané,
pokud jste už letos navštívili hrad,
jistě jste si všimli velké změny,
která se od loňského roku udála.
V dubnu jsme ve spolupráci s Obcí
Starý Jičín, která prostřednictvím
pana místostarosty Klimpara,
zajistila občerstvení a pracovní
nářadí, zorganizovali dvě brigády.
Cílem těchto brigád bylo vysvobodit
hrad z náletových křovisek, kterými
docela intenzivně zarůstal a už
téměř zmizel z očí návštěvníků. A
ten, kdo už si na hrad udělal
procházku ví, že plán a cíl brigád se povedlo naplnit. Chtěl bych tímto
poděkovat cca 25 dobrovolníkům, kteří zcela bez nároku na jakoukoliv
odměnu, pouze za jídlo a občerstvení a pro svůj dobrý pocit, že mohli
pomoci dobré věci, věnovali svůj volný čas (většina po obě soboty)
našemu hradu. Všichni kdo nám pomohli, jsou někde zaměstnaní a klidně
mohli jít na „svůj přesčas". Oni však svůj čas věnovali hradu.
V dnešní komerční době je to obdivuhodné a myslím, že všichni si
zaslouží obdiv a velký DÍK.
Kastelán Arnošt Pokorný

Polsko za českými hranicemi
Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se na naší škole uskutečnilo další setkání s
žáky polské školy v rámci projektu Kreativní krajina zdraví, který je
spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.
Všichni členové projektu Kreativní krajina zdraví se společně sešli v
hudebně. Vyslechli jsme si krásné vystoupení školního sboru a poté jsme
byli rozděleni do skupinek. Skupinky byly tři, od nejmladších po nejstarší.
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V první skupince byly nejmladší děti, které se šly projít do galerie Rubín,
kde byly seznámeny s tím, jak se dříve pekl chleba. V druhé skupince se
chystaly jednohubky s pomazánkami a saláty. Byly vážně dobré! Nejstarší
tvořili třetí skupinku - připravovali oběd a smažili bramboráčky. Podle
ohlasů sousedům bramboráčky velice chutnaly, protože vždycky rychle
zmizely. Na oběd jsme měli zelňačku a rizoto.
I když to byl náročný den, moc se nám líbil. Jsme rádi, že se školáci z
města Wodzisław Śląski pustili do práce právě s námi.
Čtvrt roku uběhlo jako voda a byl tady další úplně normální den, když se
v úterý 25. dubna 2017 znovu setkali Češi s Poláky. Tématem bylo opět
zdraví, ale tentokrát jsme se v našich aktivitách zaměřili hlavně na
fyzickou kondici a ekologii. Moc jsme se těšili.
Nejprve proběhlo slavnostní zahájení ve velké tělocvičně. Poté jsme se
rozdělili. Někteří zůstali ve velké tělocvičně a otestovali si své fyzické
dovednosti, druhá skupina šla do malé tělocvičny skládat z vršků od PET
lahví erby Starého Jičína a města Wodzislawi. Třetí skupina si v aule školy
zkoušela své teoretické znalosti o bylinkách a jedovatých houbách a
rostlinách, o CHKO Poodří a Beskydy, o ptácích a jejich záchraně, o
osobnostech našeho regionu. Po nějaké době jsme se prostřídali. Později
jsme si udělali výlet na hrad Starý Jičín, kde jsme se mohli pokochat
krásou okolí. Cestou z hradu jsme se zastavili v kostele, kde nám na
varhany, trubku a klarinet zahráli kluci z naší školy. Bylo to velmi pěkné.
Po návratu do školy nás čekal výborný oběd, na kterém jsme si všichni
pošmákli (bez uvozovek). Ve velké tělocvičně si někteří ještě vyzkoušeli
disciplíny s žebříkem, medicinbalem a běh mezi kužely. Také jsme si
zahráli mezinárodní vybíjenou a byl čas se loučit. Každý byl odměněn
čokoládou, pamětním listem a medailí.
Myslíme, že na tato setkání nikdo z nás nezapomene.
Marie Cabanová (7. tř.), Vendula Cabanová (9. tř.), Cecilia Amanda
Haywardová, Kristýna Buchalová, Julie Hrdlličková (6. tř.)

Medailová sportovní radost
2. pololetí školního roku 2016/2017 je ve znamení velkých sportovních
úspěchů naší školy. Mnohé děti se opravdu snažily ze všech sil, aby naši
školu co nejlépe reprezentovaly na okresní, ale i krajské úrovni. Dokonce
letos jsme si vybojovali účast i na republikové úrovni. Ale pěkně postupně.
Ještě v únoru se družstvo našich děvčat ze 4. a 5. tříd zúčastnilo
okrskového kola ve vybíjené na ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně.
Porazili jsme jak domácí školu, tak ZŠ Jubilejní a postoupili do okresního
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finále v Bílovci. Čekaly nás soupeřky z Kopřivnice, Oder a domácího
Bílovce. Podařilo se nám porazit ZŠ Komenského Odry a ZŠ Bílovec, a tak
o konečném vítězi rozhodla bitva mezi ZŠ Milady Horákové z Kopřivnice
a námi. Bohužel v zápase byla o něco lepší Kopřivnice a stala se vítězem
letošního finále. Naše holky obsadily nakonec krásné 2. místo a odvezly si
stříbrné medaile. Poděkování za vzornou reprezentaci školy si zaslouží
tato děvčata: Štěpánka Dubcová, Tereza Kemlová, Vanda Křížková,
Eliška Randýsková, Marie Dlabajová, Melánie Preiisslerová, Lucie
Mojžíšková, Anna Rybářová, Aneta Vavříková, Ema Lajchová,
Vendula Varyšová, Anita Mičková a Julie Ševčíková.
Potom přišel duben a květen, a my nevěděli kam dříve. Bylo to období
velice náročné, ale my jej zvládli na výbornou. V dubnu několik našich
děvčat odjelo do Oder na okresní finále soutěže v olympijském víceboji.
Během jednoho dopoledne musí soutěžící zvládnout 5 disciplín. Mezi ně
patří trojskok z místa, hod medicinbalem, skákat přes švihadlo po dobu 2
minut, stejnou dobu provádět kliky a na závěr si ještě zaběhnout 1
kilometr. Štěpánka Dubcová obsadila ve své věkové kategorii 3. místo a
získala bronzovou medaili, Zuzana Hrňová byla ještě o stupínek lepší
a odvezla si stříbrnou medaili. O největší úspěch se zasloužila Vanda
Křížková, která soutěž vyhrála a získala zlato. Navíc Zuzka a Vanda si
vybojovaly postup do krajského finále, které se uskuteční 7. června
v Havířově. Medaile holkám předávala Šárka Kašpárková, bývalá
mistryně světa v trojskoku a současná patronka této soutěže.
Každoročně se také zúčastňujeme atletické soutěže družstev Pohár
rozhlasu. Naše družstva mladších a starších žákyň dokázala porazit
všechny zúčastněné novojičínské školy. A jako vítězové okrsků postoupila
do okresního finále. Tady samozřejmě byla konkurence těžší, přesto jsme
se ani tam neztratili. Mladší žákyně v oslabené sestavě (ostatní atletky byly
pro změnu házenkářkami na KF v házené v Karviné) skončily na pěkném,
ale bolavém 4. místě. Bronzovou medaili a 3. místo v okrese dokázaly
získat starší žákyně, které nestačily pouze na ZŠ M. Horákové
z Kopřivnice a ZŠ Frenštát. Z individuálních výkonů nás potěšila dvě
vítězství. Nikola Štramberská zvítězila v běhu na 800 metrů výkonem
2:40 s a stala se „spolumajitelkou“ vyrovnaného školního rekordu.
Michaela Horutová zvítězila ve vrhu koulí výkonem 10,72 metrů a
překonala 12 let starý školní rekord. Největšího úspěchu dosáhly naše
mladé házenkářky. Nejdříve se staly vítězkami okresního finále
v Kopřivnici. Díky tomu postoupily do krajského finále v Karviné, kde
se dokázaly vypořádat s ostravskými školami a zvítězily i v tomto finále.
A tak je čeká cesta do republikového finále, které se uskuteční od 24. 26. 5. v Karviné. O úspěch se zasloužila tato děvčata: Štěpánka Dubcová,
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Zuzana Hrňová, Barbora Losertová, Sára Pituchová, Tereza Konečná,
Blaženka Orlitová, Markéta Bělíčková, Nela Nasswetterová, Lucie
Jančíková, Marie Vahalíková a Katka Kremlová. Holkám budeme držet
palce, aby co nejlépe reprezentovaly nejen naši školu, ale celou obec Starý
Jičín. My si můžeme jen přát, aby naše mladé sportovkyně pokračovaly
v těchto úspěších a sportovní elán jim vydržel co nejdéle.
Velké poděkování patří p. Renátě Kulišťákové, zástupkyni firmy
„ROCKSTEEL, s.r.o.“. Firma se každoročně podílí na sponzorování
naší školy a bude rovněž spolufinancovat náklady spojené s tímto
republikovým finále.
Mgr. Kateřina Horutová

Čím žije starojická škola
Na konci února se konalo v Novém Jičíně okresní kolo zeměpisné
olympiády. Za naši školu byli vysláni 3 zástupci, vítězové školního kola v
jednotlivých kategoriích. A musíme říci, že se ve velké konkurenci
různých škol novojičínského okresu rozhodně neztratili. Největšího
úspěchu dosáhl Jakub Sládeček ze 7. třídy, který se umístil na krásném 2.
místě a získal pomyslnou stříbrnou medaili. Do nejlepší desítky se
podařilo dostat také Zuzaně Hrňové ze 6. A. Ve středu 8. března
vystoupily naše děti na tradičním setkání důchodců k MDŽ. Děti
rozdávaly radost našim babičkám a dědečkům. Připravily si pro ně kytičku
plnou písníček, básniček a tanečků. Odměnou jim byl dlouhý potlesk a
sladká odměna.
V úterý 14. března se ve Fokusu v Novém Jičíně uskutečnilo okrskové
kolo Recitační soutěže. Naši školu vyrazilo reprezentovat osm výborně
připravených recitátorů. Do okresního kola se nakonec podařilo
postoupit Agátce Horutové z 2. B a Blažence Orlitové z 6. B. Na konci
března otevřela naše škola v rámci Dne otevřených dveří své dveře pro
budoucí prvňáčky. O den později jsme zorganizovali pro žáky II. stupně
tradiční florbalový půlmaraton. Hráči se velmi snažili, organizace se
vydařila, muzika byla výborná a atmosféra byla opět skvělá. Všichni si
zasloužili oplatek a diplom za snahu. Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se
uskutečnil na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Děti v doprovodu
svých rodičů přicházely rozechvělé, s velkým očekáváním. Na některých
rodičích byla patrna při vypisování dokumentů větší nervozita, než u jejich
ratolestí. Při samotném zápisu děti předváděly své znalosti barev,
geometrických útvarů, písmen, čísel… Během krátké básničky či písničky
dítě předvedlo svou výslovnost. Většina vše zvládla na jedničku, za což
byla odměněna paní učitelkou dárkovými předměty. Celkem se k zápisu
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dostavilo 44 dětí, z toho 37 by mělo nastoupit v příštím školním roce do 1.
tříd. Ve středu 3. 5. jsme se zúčastnili okrskového kola Dopravní soutěže
mladých cyklistů. Byli to Štěpánka Dubcová (která byla mimo jiné také
vyhlášena jako nejlepší cyklistka tohoto kola s nejmenším počtem
trestných bodů), Vanda Křížková a Martin Kanócz z 5. A a také skrytý
talent Ondra Orlita ze 4. B. Soutěžilo se tradičně ve třech disciplínách – v
jízdě zručnosti, testových otázkách a jízdě podle dopravních značek. Naši
žáci převálcovali čtyři konkurenční týmy, ve své kategorii zvítězili a
postoupili tak do okresního kola. V OF biologické olympiády v kategorii
mladších žáků obsadila Nela Nasswetterová překrásné 2. místo a
vybojovala si postup do kraje, Zuzka Klimparová skončila v okrese 6.
V kategorii starších žáků Honza Janýška z 8. A nenašel v OF
přemožitele a celý okres vyhrál a rovněž postupuje do kraje a Mirek
Jurčák skončil 8.
Ve dnech 28. 4. – 3. 5. 2017 žáci a učitelé Základní školy ve Starém Jičíně
podnikli výlet do Anglie. Vyjížděli po sedmé hodině ráno z deštivého
Starého Jičína a následně projeli Německem a Francií, kde se v Calais
nalodili na trajekt do Doveru. Celý první den jsme strávili v přímořském
městečku Brighton, prošli se jeho krásnými středověkými uličkami,
navštívili podmořský svět v Brighton Sea Life center, Brighton Pavilion
- palác inspirovaný
orientem - a na
konci dne molo
Brighton Pier se
zábavním parkem.
Již první večer jsme
přespali u
anglických rodin a
nahlédli tak do
běžného života
Angličanů,
ochutnali anglické
jídlo a žáci si mohli
procvičit a
zdokonalit svou
znalost anglického
jazyka. Druhý den
nás čekalo přístavní
městečko Portsmouth. Tam jsme navštívili loď Victory (viz. foto), se
kterou admirál Nelson vyhrál bitvu u Trafalgaru, a námořní muzeum.
Součástí prohlídky muzea byla i okružní jízda výletní loďkou po místním
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zálivu. Z lodi jsme viděli krásné pobřeží města a také válečné i nákladní
lodě, které tam kotvily. Na závěr výletu zájemci vyjeli výtahem na
Spinaker Tower a prohlédli si město i daleké okolí z výšky. Třetí den
hned z rána všechny uchvátily bílé útesy na Beachy Head – Seven Sisters.
Poté následoval Hastings a návštěva tamních pašeráckých jeskyní. Ve
městě se zrovna slavil 1. máj a probíhal zde festival Jack in Green.
Zároveň se tam sjelo asi 20 tisíc motorek. Na konci dne jsme stihli ještě
prohlídku nádherného středověkého hradu Arundel. Poslední den jsme se
procházeli Londýnem. Viděli jsme například Houses of Parliament,
Downing Street, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Picadilly
Circus, Covent Garden, Tower of London a Tower Bridge. Naštěstí pro
naše už velmi unavené nohy jsme si cestu zpestřili jízdou původním
autobusem Double-decker a plavbou výletní lodí po Temži. Na závěr dne
jsme se projeli na Londýnském oku. Poté nás vyzvedl autobus a zamířili
jsme do Doveru na trajekt. Cestou zpátky byly poněkud větší vlny, ale
všichni se v pořádku vylodili v Calais a vydali se na zpáteční cestu do
České republiky, do opět deštivého Starého Jičína, kam dorazili večer po
sedmé hodině. Výlet se i přes typické britské počasí vydařil. Zájezd se nám
líbil a těšíme se, až se opět do Anglie podíváme.
A aby toho nebylo málo, v neděli 14. května uspořádala naše škola u
příležitosti Dne matek sváteční odpoledne. Děti si pro maminky a
nejenom pro ně, připravily pásmo písniček a básniček, tančily, cvičily a
hrály divadlo. Sál kulturního domu, ve kterém se představení uskutečnilo,
byl plný nadšených diváků, kteří si tuto vydařenou akci velice
pochvalovali.
Mgr. Roman Horut

MATEŘSKÁ

ŠKOLA STARÝ
JARO V MŠ

JIČÍN

Letošní jaro jsme přivítali tradičně vynášením Moreny ze vsi. Za
doprovodu říkadel a popěvků jsme se vydali 21. 3. k vodě (Grasmance),
kde děti vhazovaly malé Moreny vyrobené z rohlíků. Zpátky jsme se
vraceli s lýtečkem (foto na následující straně 34).
29. 3. jsme se vydali na tématickou vycházku k Oční studánce. Děti
s nadšením vstupovaly do role ochránců přírody a sbíraly odpadky.
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Studánka nás obdarovala svou čistou vodou, ve které jsme si umyli nejen
ruce, ale i oči . Na oplátku obdarovaly děti studánku pestře nabarvenými
kamínky. Také na děti čekala medaile v podobě vodní kapky.
10. 4. nás navštívili manželé Polzerovi s velikonočním programem. Ve
valašských krojích nám přiblížili tradice a zvyky Velikonoc.
12. 4. dopoledne – navštívili předškoláci 1. třídu základní školy.
S ostatními dětmi jsme se vydali na velikonoční návštěvu do
pečovatelského domu.
Odpoledne - proběhlo velikonoční tvoření rodičů s dětmi. Vyráběli se
velikonoční zajíci na zavěšení i jako zápich, kuřátka ze dřeva a jarní věnec
na dveře. Mockrát děkujeme
rodičům, že si přišli užít
společně s dětmi a s námi
báječně tvořivé odpoledne.
26. 4. jsme jeli na výlet
autobusem na zámek Lešná, kde
na nás čekal přírodovědný
program o zajímavostech ze
života motýlů ke Dni Země.
Konec tohoto týdne jsme si užili
jako čarodějnice a čarodějové.
Děti kouzlily, vařily čarovné
lektvary, hrály si s pavouky a
dokonce létaly na koštěti.
3. 5. přijelo do školky divadlo s pohádkou „Jak Matěj zachránil sluníčko.“
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4. 5. proběhl v mateřské škole zápis dětí.
Pátek 12. 5. se rodiče prostřednictvím dětí z mladšího oddělení přenesli do
doby, kdy děcka běhaly a hrály si na louce bosé. Děti si v lidových krojích
prožily tehdejší mravy a zvyky, ale hlavně si užívaly lidových her, písní a
tanců, díky kterým se mohli rodiče, ale hlavně prarodiče na chvíli stát opět
malými a zavzpomínat na své dětství.
Co nás ještě čeká? Besídka předškoláků, beseda s policisty a společný
výlet.
Kolektiv Mateřské školy Starý Jičín

MATEŘSKÁ

ŠKOLA

PETŘKOVICE

Je to k neuvěření, ale pomalu se blíží konec školního roku. V tomto roce
jsme společně s dětmi zažili spoustu nádherných dní a akcí. Ve školce si
hrajeme, rozvíjíme si osobnost a myšlení, vyrábíme keramiku, malujeme,
sadíme rostlinky, o které se pak staráme, chodíme na procházky, v zimě
sáňkujeme, na jaře pálíme Morenu…Zkrátka, každý měsíc se u nás něco
děje:
Září: - Ve školce nám herci zahráli „Pohádku o chytré princezně“.
- Viděli jsme Planetárium v nafouklém stanu na hřišti ve Starém Jičíně.
Říjen: - S předškoláky jsme, až do dubna, jezdili bruslit na zimní stadion
v Novém Jičíně.
- Ve školce jsme shlédli „Houbařskou pohádku“.
- Sledovali jsme výlov ryb z rybníka v Jeseníku na Odrou.
- Na dřevěná kolečka jsme kreslili obrázky ročních obdobích, které těší
návštěvníky a zaměstnance Obecního úřadu Starý Jičín.
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Listopad – Divadélko Adromeda zahrálo v Kulturním domě v Jeseníku nad
Odrou pohádku „O strašně líném Honzovi“.
- S předškoláky jsme až do ledna jezdili bruslit na Zimní stadion do
Nového Jičína.
Prosinec – Proběhlo vánoční focení dětí.
- Za Mikulášem jsme jeli na náměstí do Nového Jičína,
- Ve Vánoční keramické dílně tvořily děti výrobky, společně se
svými rodiči.
Leden – Kvůli vysoké prosincové nemocnosti se vánoční besídka konala
v lednu. Děti rodičům zahrály a zazpívaly divadelní představení
„Vánoční pohádka“.
Únor – přijelo k nám Divadélko Krajánek s vystoupením „Jak se šijí boty“.
- V kulturním domě v Petřkovicích, jsme ve spolupráci s rodiči a
osadním výborem v Petřkovicích, pořádali Dětský maškarní ples.
Účast byla, jako vždy, vysoká.
Březen – Do Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou jsme se jeli podívat
na divadelní představení „Když jde kůzle otevřít“.
Duben – Na „Dni země v Lešné u Valašského Meziříčí“ jsme se kochali
zajímavostmi v přírodovědném programu, jehož součástí byla sbírka
motýlů Ferdinanda Hradila.
Květen – Proběhl zápis dětí do mateřské školy na nový školní rok.
- Předškoláci jezdí plavat na bazén do Nového Jičína.
- Třikrát jsme byli sportovat v Novém Jičíně, kde pro nás, (i pro ostatní
školky) zaměstnanci zimního stadionu připravili „Veselé sportovky na
zimáku“.
- Na akci ke Dni
matek, kterou
pořádal osadní
výbor
v Petřkovicích,
jsme s dětmi
zatančili a zazpívali
„Mravenčí
vystoupení“.
- V Kulturním
domě Starý Jičín
jsme shlédli
vystoupení dětí ze
Základní školy Starý Jičín s názvem „Děti maminkám“.
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V červnu náš čeká třídní focení, výlet do ZOO a 15.6.2017 se „Rozloučíme
s předškoláky“. Děti zatančí a zazpívají, budeme pasovat předškoláky a
povykládáme si při opékání špekáčků.
Zaměstnanci mateřské školy přejí předškolákům na cestu do základní
školy, aby jejich další kroky byly velkou zábavnou hrou plnou úspěchů a
nových radostných zážitků.
Děkuji zaměstnancům za spolupráci při akcích mateřské školy
Ludmila Klosová – vedoucí učitelka MŠ Petřkovice

OREL jednota Starý Jičín - Vlčnov
srdečně zve všechny malé i velké, děti i rodiče, babičky i dědy při
příležitosti oslavy Mezinárodního dne dětí na

DĚTSKÝ DEN,
který se uskuteční v neděli 4. června 2017 od 14:30
v areálu za hasičárnou ve Vlčnově (za deště v hasičárně).
Opět na děti čekají soutěže, hry, zábava, kolo štěstí, projížďka na
ponících, opékání špekáčků. Současně přijměte pozvání na ochutnávku
Svatodušní vaječiny z kotlíku.
Srdečně zvou Orlové.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V JANOVICÍCH U STARÉHO JIČÍNA
Vás srdečně zve na OSLAVY 110 let ZALOŽENÍ SBORU
Sobota 17.6.2017
13:00 - XII. ročník soutěže v požárním útoku mladých hasičů.
16:00 - Ukázka techniky HZS Nový Jičín.
17:00 - Tradiční soutěž v netradičních disciplínách HORNÍ:DOLNÍ.
20:30 - Letní noc s kapelami Lo3 a ERGO.
Neděle 18.6.2017
10:00 - Slavnostní mše svatá v kapli „Andělů strážných“ v Janovicích.
11:00 - Průvod od kaple do areálu oslav za doprovodu Starojické
dechovky.
11:15 - Vystoupení Starojické dechovky.
12:00 - Ukončení oficiální části oslav.
Oslavy budou probíhat v areálu hřiště, letní noc v případě nepříznivého
počasí V Hostinci na Větřáku. Pro děti zajištěny atrakce (skákací hrad,
atd.) Po oba dny široký sortiment občerstvení.
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Bikemania Trophy 2017
Sportovní klub Moravia Racing Team, z.s.
pořádá cyklistický MTB závod horských kol
Bikemania Trophy 2017
v sobotu dne 17. června 2017.
Startuje se v 10:00 hodin u wellness hotelu Abácie a cíl je umístěn
do prostoru discgolfového hřiště na Bochetě v Novém Jičíně.
Trasa 30 km. Závod se jede přes všechna nejoblíbenější místa
novojičínských bikerů. Těmito úchvatnými místy jsou hrad Starý
Jičín, stoupání ke sjezdovce na Svinci, strmá, leč populární
Petřkovská hora, věčně rozbahněná vrstevnice nad Straníkem, rybník
Čerťák a v neposlední řadě víkendové výletní místo Skalky.
Bikemani Trophy 2017 for kids
Dětské MTB závody budou následovat po dojetí dospělých v prostoru
discgolfového hřiště v 15:00 hodin.
Veškeré informace, včetně kategorií naleznete na
www.forman-cycling.cz.

FK STARÝ JIČÍN z.s.
v neděli 18. června 2017
v 9:00 hodin na fotbalovém hřišti Starý Jičín.

FOTBALOVÝ TURNAJ
V MALÉ KOPANÉ
"O POHÁR STAROSTY OBCE STARÝ JIČÍN"
za účasti mužstev z obcí Starého Jičína.

----------------------------------------------------------------Rozlosování turnaje: v úterý 13. června 2017 v 19:30
v restauraci ve Starém Jičíně na náměstí.
Poznámka: Tento termín je konečný a na později podané přihlášky
nebude brán zřetel.
Účast zástupců družstev na tomto rozlosování je nutná pro upřesnění
začátků zápasů, kvůli plynulosti turnaje a upřesnění pravidel !!!
Počet hráčů na hřišti 5 + 1. Hrací doba 2 * 12 min.
FK Starý Jičín
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SDH Petřkovice u Starého Jičína
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PETŘKOVICÍCH si Vás
dovoluje pozvat na soutěž hasičů (mladší a starší žáci + ženy a muži)
V POŽÁRNÍM ÚTOKU.
Datum konání: neděle 25. června 2017
od 10:00 hodin – mladí hasiči
od cca 13:30 hodin – ženy a muži.
Místo konání: na místním travnatém fotbalovém hřišti.
Soutěž se uskuteční v rámci starojické ligy hasičů.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou hasiči z Petřkovic.

POZVÁNÍ
135 let založení SDH Starý Jičín - Vlčnov
1882 – 2017
Program:
30. června - 17:00 hod mše svatá v chrámu sv. Václava ve Starém
Jičíně, poté slavnostní průvod do hasičské zbrojnice,
- 19:30 hod vystoupení dechové hudby „Starojičané“,
- 20:30 hod vystoupení cimbálovky „Javorina“.
1. července - 12:30 hod soutěž žáků,
- 17:00 hod soutěž mužů a žen,
- 20:00 hod diskotéka v areálu hasičské zbrojnice.
Vstup volný. Na hojnou účast se těší hasiči.
Myslivecké sdružení Janovice
pořádá v sobotu dne 15. července 2017 ve 13:00 hodin
v areálu myslivecké chaty v Janovicích

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE.
Připravili jsme pro Vás:
- zvěřinové speciality
- alko i nealko
- hry a soutěže pro malé i velké.
Přijďte si odpočinout na čerstvém vzduchu v krásném prostředí.
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PALAČOVSKÉ CYKLOKLÁNÍ
pro celou rodinu
sobota 15. července 2017.
Prezentace v parku od 10:00 hodin – starty od 11:00 hodin.
Čtyři věkové kategorie od 2 do 14 let, povinná přilba, trasy 10 m až 3
km podle věku, sladká odměna pro všechny, malování na obličej,
hasičské auto, soutěže, dančí guláš, rodiče si za své děti zodpovídají
sami. Prezentace závodníků je možná předem na facebooku Palačovské
cykloklání, emailu palacovske.cykloklani@seznam.cz nebo na
webové stránce www.cykloklani.cz.
Kategorie cyklozávodníků:
odrážedla 1. (plastová) cca 150 m
odrážedla 2. (kovová) cca 150 m
kola - přípravka 1. 2011/12 - 1. okruh
kola - přípravka 2. 2009/10 - 1. okruh
předžáci
2007/08 - 2. okruhy
mladší žáci
2005/06 - 2. okruhy
starší žáci
2003/04 - 3. okruhy
kadeti
2001/02 - 3. okruhy) pokud bude zájem.
Srdečně zvou Pekárna Anežka, Pivovar Paličák, SDH Palačov, Váhala,
Kolovratník Autotransit, Mlékárna Valašské Meziříčí.
NOREX PALAČOV
Zve všechny aktivní i pasivní fanoušky pivního moku na již

XXIV. ročník
PIVNÍ ŠTAFETY 100 X 1 (50 X 1) PIVO
Kruté boje o nejrychleji vypité půllitry propuknou
v Palačově 30. července 2017 ve 12:30 hodin v místním parku.
Další program:
Pivní štafeta žen,
Limo štafeta pro děti.
Soutěže: Tuplák, hod špalkem a válečkem, pivní mozol,
pivní kvíz, kolo štěstí.
Pro děti skákací hrad zdarma. Občerstvení zajištěno.
O hudební kulisu se postarají pouštěči Libor a Fanoš.
Slosovatelné vstupné: dospělí 30,- Kč, děti zdarma.
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XXXIV. ROČNÍK

TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
VE VOLEJBALE
O POHÁR STAROSTY OBCE STARÝ JIČÍN
Kdy:
sobota 5. srpna 2017 (první sobota v měsíci)
Kde:
Tenisové kurty Starý Jičín – Vlčnov
Prezentace:
8:00
Zahájení:
8:30 se začínají hrát první zápasy.
Podmínka účasti: Minimálně dvě ženy v družstvu.
Startovné:
300,- Kč za družstvo.
Pravidla:
Hraje se dle platných pravidel volejbalu.
Systém turnaje:
Si vyhrazuje pořadatel turnaje.
Informace budou podány před zahájením
Kontakt:
turnaje.
Rudolf Hrnčíř
mobil: 721 262 649, e:mail: rudolfhrncir@seznam.cz

Grand Prix Forman 2017
Sportovní klub Moravia Racing Team, z.s.
pořádá cyklistický silniční závod Slezského poháru
Grand Prix Forman 2017 v neděli 6. srpna 2017
v Janovicích u Starého Jičína.
Startuje se v 10:00 hodin ze sportovního areálu.
Trasa je vedena po hlavní komunikaci přes Jičinu na Starý Jičín, Hůrku,
Starojickou Lhotu, Palačov a Janovice.
Ve 14:00 hodin budou následovat dětské cyklistické závody.
Veškeré informace, včetně kategorií naleznete na
www.forman-cycling.cz.
OREL župa Bauerova, jednota Starý Jičín - Vlčnov,
vás srdečně zve na
ORELSKOU POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ
konanou od soboty 19. do neděle 20. srpna 2017.
Na nedělní program vypravujeme autobus s odjezdem v 7:00 hodin
z náměstí. Cena 150,- Kč, děti a mládež 75,- Kč. Pro Orly sleva.
Zapisujte se na listině v předsíni kostela, nebo na e-mail:
staryjicinvlcnov@orel.cz
Bližší informace a program pouti najdete na stránkách: www.orel.cz
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OREL jednota Starý Jičín - Vlčnov
pořádá v sobotu 2. září 2017
ZÁJEZD k propasti Macocha
s prohlídkou Punkevních jeskyní
a návštěvu poutního místa ve Křtinách.
Odjezd autobusu v 7:00 hodin z náměstí Starý Jičín.
Cena: 250,- Kč/osobu, studenti 150,- Kč, děti 50,- Kč. Pro Orly sleva.
Zapisujte se na listině na pultíku v předsíni kostela, nebo na e-mail:
staryjicinvlcnov@orel.cz
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Zdraví bez limitu CZ, spol. s.r.o., Vlčnov 105,
Pořádá PRODEJNÍ BAZAR ZA LIDOVÉ CENY.
Oblečení dámské i dětské, obuv dámská i dětská, lůžkoviny.
Ceny od 50,- Kč/ks. Pátek 9.6.2017 od 12:00 do 18:00 a sobota
10.6.2017 od 8:00 do 16:00 hodin. (Budova vedle zdravotního střediska.)
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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: 02/2017,
Náklad: 1180 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 15.08.2017 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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Lukáš Hub, Josef Rybář, Filip Štěpán, Jakub Bednařík,
Isabel Hanzelková, Anna Báchorová

Laura Horáková, Andrea Hermanová, Dominik Krutílek, Martin Pitucha,
Tobiáš Novický, Eliška Tománková, Anna Indráková,
dvojčátka Michaela a Štěpán Fajárkovi

