Vážení občané,
přejeme Vám krásné svátky vánoční v kruhu rodiny nebo
přátel, sváteční pocit při zachycení sněhové vločky na dlani,
radost při znění zvonů a pocit štěstí z hřejivého domova.
Ať nám všem nový rok

2018

nadělí méně shonu a více času:

na lásku, něhu, porozumění,
ať umíme naslouchat i pohladit, usmát se a povzbudit.
A pevné zdraví všem…
Za kolektiv spolupracovníků obce

Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta
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VE VLČNOVĚ

Vážení spoluobčané,
dne 31.10.2017 byly ukončeny vlastní stavební práce na akci:
„Rekonstrukce ČOV Starý Jičín - Vlčnov“.
1.11.2017 byl
zahájen
jednoroční
zkušební
provoz. Po jeho
ukončení a
vyhodnocení
bude zažádáno
o vydáním
kolaudačního
souhlasu.
Celkové
stavební
náklady činily
16.301.910,00
Kč bez DPH
z toho dotace z Ministerstva zemědělství ČR činily 7.861.000,00 Kč a
ostatní náklady nese z vlastního rozpočtu Obec Starý Jičín.
Do této doby už byly proplaceny práce na zhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení, přípravu podkladů, zpracování a
podání žádosti o dotace, zadávací řízení na zhotovitele stavby, zpracování
dalších podkladů, a zároveň veškeré stavební práce. To vše je promítnuto
do celkového spolufinancování.
Stavbu provedla firma POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava.
Výkon stavebně technického dozoru investora, koordinaci bezpečnosti
práce, zabezpečení zkušebního provozu, zpracování monitorovacích zpráv,
změnových formulářů, včetně žádostí o platby, závěrečné vyhodnocení
akce prováděla firma EKO RIA Bruntál.
Projekt je spolufinancován z Ministerstva zemědělství ČR.
Děkuji všem, kteří byli zapojeni do projektu za odvedenou práci.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta Obce Starý Jičín
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Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 20.09.2017:
17. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
17.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu Bc. Rudolfa
Kalíška a Martina Pecháčka.
17.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 17.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 20.09.2017.
17.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 12.7.2017 do 6.9.2017.
Finanční záležitosti
17.4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 4., 5. a
6. změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2017.
17.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění výnosů a čerpání
nákladů k 31.08.2017.
17.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného
svazku obcí SOMPO za rok 2016, včetně Rozpočtu na rok 2017 a
Rozpočtového výhledu 2017 - 2018.
Majetkoprávní záměry obce
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání v souladu s § 85 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje odkoupení
pozemků od fyzických osob:
17.7. p.č. 509/6 – orná půda – o výměře 562 m2 v k.ú. Starojická Lhota
za cenu stanovenou dohodou 30,- Kč z m2, náklady řízení hradí obec. Jedná
se o pozemek pro rozšíření místní komunikace (Majetkoprávní záměr č.
P8/2017),
17.8. p.č. 120/6 – zahrada – o výměře 683 m2 v k.ú. Starojická Lhota za
cenu stanovenou dohodou 70,- Kč za m2, náklady řízení hradí obec.
Pozemek je součástí parku ve středu obce (MPZ č.P13/2017),
17.9. část pozemku p.č.491 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína, která byla
zaměřena geometrickým plánem č. 476-72/2017 jako pozemek p.č. 491/4 ostatní plocha – o výměře 8 m2 za cenu stanovou dohodou 30,- Kč za m2,
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náklady řízení hradí obec. Jedná se o pozemek, na kterém je umístěn kříž
(MPZ č.P12/2017).
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání v souladu s §85 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje prodej
nemovitých věcí:
17.10. v k.ú. Palačov pozemek p.č. 936/4 - zahrada - o výměře 217 m2
za cenu stanovou dohodou 30,- Kč za m2, do společného jmění manželů M.
a M. Tkáčových, náklady na řízení hradí žadatel. (MPZ č. P11/2017),
17.11. v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína část obecního pozemku p.č. 1/5,
v geometrickém plánu č.388-17/2013 označenou jako pozemek p.č. 1/5 zast. plocha - o výměře 178 m2 Luboši Viláškovi (pozemek bod stavbou
části stavby bývalého kravína), cena stanovena dohodou 100,- Kč za m2,
náklady řízení hradí žadatel (MPZ č. P10/2017),
17.12. části obecního pozemku p.č. 504/1v k.ú. Starý Jičín, tak jak byly
zaměřeny GP č. 373-4514/2017 p.č. 504/16 – ostatní plocha o výměře 494
m2 a p.č. 504/17 – zast. plocha o výměře 24 m2 SmVaK Ostrava za cenu
stanovenou znaleckým posudkem 48.930,- Kč. Jedná se o pozemek pod
stavbou vodojemu ve vlastnictví žadatele a ochranné pásmo vodojemu,
náklady řízení hradí žadatel (MPZ č.P4/2017),
17.13. v k.ú. Jičina část obecního pozemku p.č. 778/14 v k.ú. Jičina, která
je označena v geometrickém plánu č. 321-39/2017 jako pozemek p.č. 778/71
– ostatní plocha – o výměře 19 m2 – Jarmile Pospěchové za cenu
stanovenou dohodou 30,- Kč za m2, náklady řízení hradí žadatel, (pozemek
pod křížem - MPZ č. P9/2017).
Organizační záležitosti
17.14. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje volbu přísedících u
Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební období 2018 až 2022, paní
Evu Rybářovou, bytem Starý Jičín, Vlčnov 114 a paní Jaroslavu
Bezděkovou, bytem Starý Jičín, Janovice 32.
17.15. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti u
Krajského úřadu pro MsK na registraci sociální služby – pečovatelské
služby (§40 z.č.108/2006 Sb., v platném znění) v obci Starý Jičín (Sociální
služby Starý Jičín) k 1.11.2017.
Zastupitelstvo obce ukládá: V souvislosti s registrací Sociálních služeb
Starý Jičín připravit změnu zřizovací listiny k 1.11.2017.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
Ceník základních činností dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
17.16. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí informaci o realizaci
akce „Rekultivace skládky Bokůvka“ v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína a
ukládá prověření možnosti prodloužení platnosti stavebního povolení.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených
dokumentů, včetně podpisu příslušných smluv.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 18
proběhne ve středu 13. prosince 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
PROSINEC 2017 až ÚNOR 2018 oslavíte své významné životní
jubileum, popřál co nejvíce zdraví, mnoho radostí a obecně vše dobré.
Za vedení Obce Starý Jičín, starosta Ing. Rudolf Hrnčíř.
Marie Pavlíková, Star. Lhota
Rudolf Polzer, Starý Jičín
František Závada, Petřkovice
Jarmila Stodůlková, Vlčnov
Ludmila Górná, Vlčnov
Marie Horáková, Vlčnov

Renata Pančochová, Vlčnov
Zdenek Herout, Dub
Vladimír Prokeš, Janovice
Marie Janíková, Starý Jičín
Karel Pecháček, Palačov
Karel Pavlík, Palačov
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Miroslav Kramoliš, Vlčnov
Vlasta Hurtíková, Starý Jičín

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 9.10.2017 bylo přivítáno 5 holčiček a 8 chlapců, celkem 13
dětí narozených do naší obce v období březen až srpen 2017.
Své krátké kulturní vystoupení předvedly děti z Mateřské školy Starý Jičín,
v doprovodu paní učitelky Marcely Segeťové. Maminky dostaly od pana
starosty kytičku, tatínci si převzali dárek pro jejich děťátko – fotoalbum a
brožurku „Knížečka o mně“, společně se vyfotografovali a vítání bylo u
konce.
Fotografie naleznete na poslední straně zpravodaje.
Lucie Pavlíková, evidence obyvatel

VZPOMÍNKA
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OBŘADNÍ TERMÍNY V ROCE
OBŘADNÍ TERMÍNY:
Leden
6.1.2018
Únor
10.2.2018
Březen
3.3.2018
Duben
7.4.2018
Květen
5.5.2018
Červen
30.6.2018
Červenec
není určen obřadní den
Srpen
18.8.2018
Září
8.9.2018
Říjen
6.10.2018
Listopad
3.11.2018
Prosinec
není určen obřadní den
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
Duben
úterý 10.4.2018 v 15:00
Říjen
úterý 9.10.2018 v 15:00
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2018

Pro konání občanských
svatebních obřadů (případně
výročí svateb) jsou stanoveny
termíny, které lze zamluvit na
matrice Obecního úřadu Starý
Jičín – Lucie Pavlíková (tel.
556 785 152, pavlikova@staryjicin.cz).
Úředně určenou místností je
obřadní síň radnice Obce Starý
Jičín s kapacitou 36 míst
k sezení. Svatební obřady,
konané v obřadní síni a v
určené oddávací dny nejsou
zpoplatněny.

Svatební obřad lze sjednat, na základě dohody a za správní poplatek, i
mimo úředně stanovenou dobu.
Svatební obřady se konají v určenou sobotu v době od 08:00 – 13:00
hodin.
V případě uzavření sňatku mimo radou obce schválené obřadní dny, či na
jiném vhodném místě např. na Hradě Starý Jičín, je zákonem stanoven
správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.
Svatební obřady konané na Hradě Starý Jičín popř. na jiném
vhodném místě, konané venku, se z důvodu nepředvídatelnosti počasí
konají pouze v období od 1. května 2018 do 30. září 2018.
UPOZORŇUJEME, že v případě nepříznivého počasí se obřad uskuteční
v obřadní síni obecního úřadu.
Poplatky za svatební obřad:
 0,- Kč za uskutečnění obřadu ve stanovenou dobu (viz. tabulka) od 8:00
do 13:00 hodin.
 1.000,- Kč za uskutečnění obřadu mimo obřadní dny, na jiném vhodném
místě, v jiný čas.
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Správní poplatky se hradí při sepisování dotazníku k uzavření sňatku, popř.
na účet obce.
Obřadní termíny byly schváleny Radou obce č. 44 dne 11.10.2017.
Lucie Pavlíková, matrikářka

ZMĚNA

POKLADNY

NA OBECNÍM

ÚŘADĚ

POKLADNA Obce Starý Jičín se nachází
V KANCELÁŘI TECHNICKÝCH SLUŽEB.
Zde se přijímají veškeré platby - za psy, odpady, vodné,
stočné, ...
Finanční platby je možné hradit (za psy, odpady, vodné, stočné,
vystavené faktury) také bezhotovostně, tedy prostřednictvím platebních
karet.
Přijímáme tyto druhy platebních karet:
VISA, V PAY, VISA ELECTRON, MasterCard, Master CardElektronic,
Maestro, Diners Club INTERNATIONAL,
DISCOVER, JCB.
Dagmar Sochová, pokladní

OBECNÍ ÚŘAD V

DOBĚ

VÁNOC

UPOZORNĚNÍ
na stanovení úředních hodin na Obecním úřadě Starý Jičín
na konci roku 2017:
Obecní úřad Starý Jičín bude v době
od pátku 22.12.2017 do pondělí 1.1.2018
pro veřejnost uzavřen.
Poslední úřední den a zároveň poslední den vkladu (výběru)
hotovosti v pokladně obce bude ve středu 20.12.2017.

První úřední den v roce 2018 připadá na úterý 2.1.2018.

Starojický zpravodaj č. 04/2017

9

V případě HAVÁRIE VODOVODU VE SPRÁVĚ OBCE
kontaktujte vedoucího technických služeb Miloslava Vahalu na tel:
776 562 867.
V případě nutnosti VYŘÍZENÍ POHŘBU, týkající se obecních
hřbitovů ve Starém Jičíně, Starojické Lhotě a Palačově, kontaktujte
Dagmar Sochovou na tel: 602 143 704.

VÝVOZ POPELNIC V ROCE 2017 a 2018
 Poslední svoz popelnic a recyklačních pytlů v roce 2017
proběhne ve čtvrtek 21.12.2017.
 První svoz v roce 2018 se uskuteční ve čtvrtek 4.1.2018.
Další sběry v roce 2018 budou probíhat od 4.1.2018, vždy
ve čtvrtek - v lichý týden v roce (co 14 dnů).
---------------------------------------------------------------------------Separační dvůr ve Vlčnově bude otevřen v sobotu 6.1.2018
od 9:00 do 11:00 hodin.

Leden:
Únor:
Březen:
Duben:
Květen:
Červen:

VÝVOZ POPELNIC V ROCE 2018
4, 18
Červenec:
1, 15
Srpen:
1, 15, 29
Září:
12, 26
Říjen:
10, 24
Listopad:
7, 21
Prosinec:

5, 19
2, 16, 30
13, 27
11, 25
8, 22
6, 20

OTEVŘENÍ SEPARAČNÍHO DVORU VE VLČNOVĚ
V zimním období - 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.
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VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SBĚREN TŘÍDĚNÉHO ODPADU
ODEVZDÁVEJTE NA OBECNÍ ÚŘAD
Prosíme občany, pokud ODEVZDÁVAJÍ STARÝ PAPÍR či
ŽELEZO DO SBĚREN V NOVÉM JIČÍNĚ, aby předali
VÁŽNÍ LÍSTKY na Obecní úřad Starý Jičín.
Čím více odpadů, který lze separovat občané sesbírají, tím větší
odměnu získáme od společnosti EKO-KOM. Odměna
se započítává do kalkulace pro stanovení ceny za odvoz
a likvidaci tuhého domovního odpadu pro následující rok.

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE STARÝ JIČÍN V ROCE 2018:
……………………………………………………………………
ZO č. 19 dne 28.2.2018
ZO č. 20 dne 25.4.2018
ZO č. 21 dne 27.6.2018

ZO č. 22 dne 19.9.2018
ZO č. 23 dne 12.12.2018

ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC V OBCI
Zákon č. 361/2000 Sb. říká: Kdo
způsobil překážku provozu na
pozemních komunikacích, musí ji
neprodleně odstranit. Neučiní-li
tak, odstraní ji na jeho náklady
vlastník pozemní komunikace. Je-li
překážkou provozu na pozemní
komunikaci vozidlo, rozhoduje o
jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie, vozidlo se odstraní
na náklady jeho provozovatele.
Tolik citace zákona, který bude v obci Starý Jičín aplikován v případě
úklidu sněhu v zimním období na místních a účelových komunikacích
v obcích. Pokud nebudou zaměstnanci Technických služeb schopni řádně
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provádět úklid se svou technikou z důvodu odstavení vozidla
v komunikaci, bude toto převezeno na plochu separačního dvora ve
Vlčnově. V případě, že na místě nebude zjištěn majitel vozidla, může se o
něj jeho vlastník přihlásit u obecní policie na Starém Jičíně.
JSOP

V Ý V O J P E S T I C I D N Í CH L Á T E K
V PITNÉ VODĚ
Obec Starý Jičín jako provozovatel
skupinového vodovodu Porubská brána
informuje na základě odst. 8 § 3a
zákona 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví odběratele pitné vody
v místních částech Palačov, Starojická
Lhota, Dub u Nového Jičína,
Heřmanice u Polomi a Petřkovice u
Starého Jičína o vývoji pesticidních látek - acetochlor ESA.
Pravidelným kontrolami pitné vody v tomto roce se pohybuje hodnota
acetochloru ESA v rozmezí 0,33 – 0,4 µg/l, což splňuje mírnější limit 1,5
µg/l stanovený rozhodnutím Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Doba platnosti mírnějších
hygienických limitů byla stanovena do 21.3.2019.
K odstranění pesticidních látek je odbornou firmou, a na základě
poloprovozních zkoušek, navrhována rekonstrukce kompletní
technologie úpravny v Porubě, která bude doplněna o stupeň pokročilé
oxidace (AOP), spočívající v dávkování ozónu. Tato technologie
úpravy vody je využívána v mnoha vodárenských zařízeních. Obec má
pro rekonstrukci úpravny zpracovanou projektovou dokumentaci a
vydáno rozhodnutí o ohlášení stavby. Na základě rozhodnutí
mezirezortní komise byla uvedená rekonstrukce zařazena do Návrhu
akcí k financování za spoluúčasti Ministerstva zemědělství (MZe).
Nedílnou přílohou žádosti o poskytnutí státní finanční podpory je
výběrové řízení na dodavatele stavebních a technologických prací pří
rekonstrukci úpravny, které bylo zahájeno v listopadu 2017.
Předpokládaný termín rekonstrukce úpravny je v roce 2018.
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Po dohodě s nájemci pozemků v ochranném pásmu na území
Moravskoslezského kraje tj. Starojicko a.s a Zlínského kraje tj. ZD Lešná,
bude orná půda uvedena do klidu. Pozemky budou osety vojtěškou, která
se bude pouze kosit bez chemického postřiku.
Miloslav Vahala, DiS

UPOZORNĚNÍ
Několik let opakovaně vyzýváme občany, aby
v kotlích na tuhá paliva pálili jen vhodné palivo.
Těžce zkoušené ovzduší v naší obci žaluje, že občané
tomu dosud neporozuměli nebo doporučení, byť jsou
podpořena lékařskými studiemi, zcela ignorují.
Je všeobecně známo, kdo umí poslat do ovzduší
pořádnou dávku něčeho nedýchatelného a jsou lokality, kde je to opravdu
velmi husté.
V zájmů zdraví našich občanů nezbývá než přikročit k dalším a teď už
tvrdším opatřením:
Zajistíme pravidelné kontroly, které zmapují aktuální znečišťovatele a
bude podán podnět na pověřený úřad (Městský úřad v Novém Jičíně)
k prověření kotle.
O dalším postupu budeme jednat také s Českou inspekcí životního
prostředí.
Rada obce Starý Jičín

OBNOVA KAPLE A OPRAVA
PRAMENIŠTĚ U OČNÍ STUDÁNKY
Obnova kaple Panny Marie Svatohostýnské a oprava prameniště Oční
studánky na Starém Jičíně.
Mnoho z těch, kteří navštívili Oční studánku, se pozastavilo nad tím, jak
zajímavý příběh vypráví okolní stavby kaplí a samotná studánka. A mnohý
návštěvník zároveň posmutněl nad stavem těchto drobných sakrálních
staveb. Obě kapličky, které zde naše předešlé generace vystavěly, byly za
pomocí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj obnoveny. V letošním roce
přišla na řadu k obnově kaplička Panny Marie Svatohostýnské, která byla
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zbudována po druhé světové válce.
Zavlhčené zdivo bylo opraveno,
nesoudržné vrstvy omítky kaple byly
odstraněny a nahrazeny novými, také
střešní krytina byla vyměněna. Na
venkovní dlažbu byl použit tříděný
lomový kámen.
Cílem snahy byla také samotná
oprava celého areálu prameniště
Oční studánky, což se povedlo.
Pramen studánku napájí kvalitní,
silně vápenatou pitnou vodou. Voda
ve studánce je prý
zázračná, údajně
mnohým nemocným
vyléčila oči.
Věříme, že opravou
kapličky a prameniště
studánky se
návštěvníkům vrátí
úsměv na tváři a kdo
ví, jakých dalších
počinů může být
inspirací.
Celkový souhrn
finančních potřeb
projektu činil 418 642,Kč z toho dotace ze státního rozpočtu byla ve výši 181 266,- Kč. Opravu
provedla firma Severomoravská stavební společnost s.r.o., Nový Jičín pod
dozorem místostarosty obce Ing. Miroslava Klimpara.
Podle pověsti poblíž kdysi pásl ovce sirotek Jakub, chlapec neposlušný a
vzpurný. Když mu sestra přinesla oběd, volal na ni: "Než bych toto mizerné
jídlo jedl, ať raději zkamením a ať mě svině sežerou!" Vtom z lesa vyběhly
dvě svině, chlapce ubily a sežraly. Chléb, který mu sestra donesla, se
proměnil v kámen a z džbánku od mléka vytryskla voda. Kopci nad
studánkou se od té doby říká Svinec.
Radka Dubcová
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ÚŘADU

Statný smrk, který byl léta dominantou veřejného prostranství před
radnicí a v době adventní zdobil náměstí, již druhým rokem chátral. Po
loňském
ošetření
postřikem
se chvíli
zdálo, že se
masivní
padání
jehličí
zastaví.
Letos na
podzim už
bylo jasné,
že se smrk
nepodaří zachránit a tak na radu odborníků a po projednání v komisi
životního prostředí bylo rozhodnuto o jeho pokácení a okamžité
nahrazení novým stromkem.
Pro větší odolnost byla vybrána jedlička a její ochranu bude po
nějakou dobu zajišťovat dřevěné oplocení. Věříme, že se stromeček
uchytí a
bude nás
dlouhá léta
provázet
při všech
akcích na
náměstí.
Ještě letos
nový
stromek
čeká první
adventní rozsvícení a tak bude přivítán do našeho veřejného prostoru za
zpěvu dětí.
Marie Štecová
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UKONČENÍ VÝSTAVY
V prostorách budovy obecního
úřadu ve Starém Jičíně byla do
dnešních dnů k vidění výstava
výtvarných prací dětí z Mateřské
školky ze Starojické Lhoty za
uplynulý školní rok.
Nápaditost, pestrost, barevnost
zaujala veřejnost, která kladně
hodnotila dovednosti dětí.
Výtvarníkům děkujeme.
Radka Dubcová

SOCIÁLNÍ

SLUŽBY

STARÝ

JIČÍN

Obec Starý Jičín bude od 1.1.2018 poskytovat svým občanům terénní
sociální službu – pečovatelskou službu, na základě registrace Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje.
 Pečovatelská služba bude poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., osobám - které se
vzhledem ke svému onemocnění či věku dostali do nepříznivé sociální
situace a potřebují tím pomoc jiné fyzické osoby.
 Posláním pečovatelské služby je pomoc osobám při zvládání péče o
svou osobu a domácnost v jejich přirozeném domácím prostředí.
 Okruh osob – kterým bude pečovatelská služba určena:
- se zdravotním postižením,
- s tělesným postižením,
- s chronickým onemocněním,
- se sluchovým a zrakovým postižením,
- seniorům,
- rodinám s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí.
 Věková struktura osob:
- rodinám s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí
do 4 let věku dětí,
- mladším dospělým (19 – 26 let),
- starším dospělým (27 – 64 let),
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- seniorům od 65 let.
 Místo a časový rozsah poskytování služby:
- na území obce Starý Jičín a v Pečovatelském domě Starý Jičín,
- ve všední dny v době od 6:30 do 16:00 hodin.
 Postup poskytování pečovatelské služby:
- písemně podaná žádost (bude přístupná na webových stránkách
obce v oddílu Sociální služby Starý Jičín nebo v kanceláři sociální
pracovnice v pečovatelském domě);
- po podání žádosti bude sociální pracovnicí provedeno sociální
šetření v domácnosti žadatele. Při něm se dohodne rozsah
poskytování služby odpovídající potřebám žadatele a provozní
kapacitě služby;
- s žadatelem bude sepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby.
Přímou péči budou vykonávat pracovníci v sociálních službách –
pečovatelé a bude probíhat dle Pravidel poskytování pečovatelské
služby, která budou součástí smlouvy;
- pečovatelská služba je hrazena uživatelem/klientem, dle platného
ceníku;
- veškeré základní informace týkající se pečovatelské služby a
dokumenty budou přístupné na webových stránkách obce.
Samozřejmě kdykoliv se můžete zastavit za pracovníky do pečovatelského
domu.

KONTAKT: sociální pracovnice – Bc. Jana Černá,
mobil – 739 393 017,
e-mail – cerna@stary-jicin.cz,
7:00 – 15:00

OZNÁMENÍ
O KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
Pro účely konání volby prezidenta republiky, která se uskuteční ve dnech
 v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
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(případné II. kolo volby ve dnech 26. a 27. ledna 2018), podle ust. § 14
odst. 1 písm. d) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto na úřední desce
zveřejňuji
INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
OVK
Název
č.
1 Dub
Heřmanice
2
3
4
5
6
7
8

Sídlo okrsku

zasedací místnost budovy osadního výboru č.p. 28
zasedací místnost budovy hasičské zbrojnice
č.p. 39
zasedací místnost hasičské klubovny „Na
Janovice
Větřáku“ č.p. 67
zasedací místnost budovy osadního výboru č.p. 74
Jičina
zasedací místnost budovy hasičské zbrojnice
Palačov
č.p. 32
místnost knihovny v budově kulturního domu č. p.
Petřkovice
57
Starojická Lhota zasedací místnost budovy osadního výboru č.p. 88
Starý Jičín a
PŘÍSÁLÍ ZA VINÁRNOU kulturního domu na
Vlčnov
Starém Jičíně č.p. 21
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta

LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
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

Ordinační doba v
průběhu Vánoc:
27.12.2017
7:30 – 9:30
28.12.2017
7:30 – 9:30
29.12.2017
ordinace uzavřena.

V pátek ošetřujeme jen akutní stavy a pozvané pacienty. V tento den
nevydáváme žádná potvrzení.
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Od listopadu očkujeme
vakcínou Prevenar 13 proti
sestra: Michaela Petřkovská
pneumokokovému zánětu plic.
Starý Jičín – Vlčnov 35
Ohrožení infekcí jsou
Tel: 556 752 582
především pacienti s
www.doktor-staryjicin.cz
chronickým onemocněním
Registrujeme a vítáme nové pacienty! srdce, chronickým plicním
onemocněním/astma, chronický
zánět průdušek/, diabetici, nádorovým onemocněním, kuřáci a lidé starší
65 let. Jedna dávka přispívá k dlouhodobé ochraně bez nutnosti
přeočkování. Od 65 let je vakcína zdarma, očkování hradí pojišťovny.

MUDr. IVETA HAVLÍKOVÁ

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

V období
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
bude ordinace pouze v Novém
Jičíně, Gregorova č.p. 35 v
ranních hodinách.

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

PODĚKOVÁNÍ
Dne 7.10.2017 se konal v kostele sv. Václava ve Starém Jičíně benefiční
koncert na podporu léčby malé Karolínky.
Kde jinde by zněla hudba starých mistrů na violloncela lépe než v kostele.
Pan Ivan Lukačina předvedl hru na jedinečném muzeiním kousku viola
pomposa, za doprovodu Věry Krajčové na violoncellu a provedli nás tak
historií staré hudby od 16-tého do 18-tého století.
Chceme poděkovat panu faráři, že nám umožnil předvést tyto nástroje
právě v kostele sv. Václava ve Starém Jičíně.
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Také děkujeme všem, kteří se tohoto koncertu zúčastnili a přispěli tak k
finančně náročné léčbě Karolínky.
Maminka paní Ondrušová s manželem a Karolínkou převzali po ukončení
koncertu vybranou hotovost.
Všem, kteří se na této dobročinné akci podíleli, vřele děkujeme.
Jana Davidová, Vlčnov

TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA

Více pomůcek, které vrací domů nemocné
nebo hodiny houslí – i to jsou výsledky vaší
štědrosti.
Jako každý rok nabízíme informace, jak bylo naloženo s dary, které jste
svěřili do pokladen Tříkrálové sbírky 2017. Z rekordních 636 tisíc, které
byly na novojičínsku vybrány, se do našeho regionu vrátilo 413 tisíc, které
byly investovány do potřeb místních občanů. A jakéže to byly?
- V životě může dojít na situace, na které se nelze dopředu připravit a
které dokáží zaskočit – třeba když je potřeba se postarat o někoho
z blízkých. Díky sbírce jsme mohli dokoupit pomůcky, které pomáhají
zvládat domácí péči o nemohoucí (polohovací postele, antidekubitní
matrace, vozík, chodítko, oxygenátor). Letos jsme zakoupili zánovní
transportní vůz, kterým Vám (mnohdy objemné pomůcky) můžeme
zavést až domů.
- Radost nám dělá nově vzniklý fond „Kroužky“, který podporuje ve
svém koníčku nebo talentu děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit
zájmy dětí financovat. Sporty, hra na hudební nástroj, tanec, výtvarka a
jiné dávají dětem zažít radost nebo úspěch, který mnohdy ve škole
nepociťují. Na doporučení z veřejnosti nebo úřadu bylo podpořeno 12
dětí.
- Ve dvou případech jsme poskytli humanitární pomoc v krizových
situacích místních občanů.
- Protože náš pocit štěstí ovlivňuje kvalita vztahů, ve kterých žijeme,
pořádáme semináře zaměřené na komunikační dovednosti, porozumění
mezi lidmi a potřeby rodiny. Stihlo se jich pět.
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- Podpořili jsme příspěvkem na tvůrčí materiál také Klub rukodělných
prací, který se snaží aktivizovat osamělé lidi, dále byl podpořen Běh sv.
Václava a několik společenských akcí – maškarních plesů apod.
Charita Nový Jičín ale nepomáhá jen skrze TKS. Provozuje dva azylové
domy, noclehárnu a denní centrum pro lidi bez domova. Za loňský rok
jsme ubytovali 114 osob, z toho 50 dětí. Dalších 124 osob využilo služeb
noclehárny. Pomáháme i lidem, kteří výše uvedené služby nepotřebují
(bydlení mají), ale potřebují jinou pomoc, kterou také poskytujeme: vydali
jsme 1058 kg potravinové pomoci a naše dobrovolnice, které zajišťují
provoz Charitního šatníku vydaly cca 8,5 tisíc kusů oděvů. Šatstvo
poskytujeme také jiným společnostem, např. ostravské Dlani života, o.p.s.
Poskytujeme také z Charitního nábytníku základní vybavení domácnosti.
Milí přátelé charitního díla, prosíme Vás o pomoc i v dalším roce sbírky.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 bude v obci Starý Jičín a jejich
místních částech probíhat od 2.1. do 12.1.2018.
Chcete – li se angažovat jako dobrovolník, kontaktujte nás na emailu
tks@charitanj.cz .
Vás ostatní prosíme o vstřícné přijetí koledníků, kteří věnují svou energii
ve prospěch jiných. Věříme, že i letos vás královská návštěva potěší.
Markéta Brožová, koordinátor TKS

ORGANIZACE

PODANÉ

RUCE

Pro snadnější život
Organizace Podané ruce – osobní asistence působí
v sociálních službách již od roku 2001. Nabízí osobní
asistenci lidem od jednoho roku věku s určitou mírou
omezení soběstačnosti – z důvodu věku nebo postižení.
Osobní asistent / asistentka pomůže při zvládání běžných
činností, jako je hygiena, oblékání, péče o domácnost a
dalších, přičemž člověka vede k tomu, aby co nejvíce využíval své
schopnosti a udržoval a rozvíjel své fyzické i psychické síly. Nabízí také
doprovod na procházky, na nákup, k lékaři, ale také do zaměstnání či
školy, na koncerty, do kina a podobně. Rozsah služby a její přesná náplň
záleží na potřebě konkrétního člověka. U někoho to může být třeba jen pár
hodin týdně, u dalšího několik hodin denně. Osobní asistence je totiž nejen
fyzická pomoc, ale přináší klientům i psychickou podporu, aktivizaci
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schopností a lidskou společnost. Je určena pro každého, kdo chce zůstat ve
svém přirozeném prostředí – doma, ale potřebuje pomoc druhého člověka.
Službu poskytujeme až 24 hodin denně, 7 dní v týdnu podle potřeb klienta
a našich personálních a časových možností. Službu osobní asistence je
možné hradit z příspěvku na péči. Hledáte-li pomoc pro sebe nebo někoho
blízkého, neváhejte nás kontaktovat.
Naše „mateřská“ organizace Podané ruce, z. s. poskytuje službu
canisterapie, což je dobrovolnická činnost, které se ve svém volném čase
věnují školení psovodi se svými speciálně testovanými psy. Společně
přinášejí radost, pomoc a příjemné zpestření dne mnoha lidem.
Další informace o naší organizaci, kontakty, fotogalerii apod. najdete na
našich webových stránkách www.podaneruce.eu.
Telefonický kontakt: Bc. Martina Hanáková - 778 011 437.
Chceme také využít tuto příležitost a poděkovat za finanční podporu
Obci Starý Jičín. Také tato podpora nám pomáhá, abychom ceny
služby udrželi v dostupné výši.

SPŠ HRANICE - ZAHRANIČNÍ PRAXE
Žáci SPŠ Hranice opět absolvovali praxi v zahraničí v
rámci projektu Erasmus+ .
Během května a června 33 žáků naší školy vykonalo svou
odbornou praxi v zahraničí. Do konce září vyjelo celkem 51
žáků. Jedná se o projekt Erasmus+ mobilita osob v
odborném vzdělávání a přípravě, který je financován prostředky z EU pod
záštitou národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Číslo projektu:
2016-1-CZ01-KA102-023194 s názvem Napříč Evropou. Žáci byli
v Portugalsku, Anglii, na Slovensku, na Maltě, v Irsku. Projekt je určen pro
žáky všech oborů. Z naší vesnice se této akce účastnil Martin Urban, který
absolvoval praxi v portugalském Faru. Kromě samotné praxe si všichni
procvičili angličtinu a navštívili významné kulturní památky, pláže a
poznali mentalitu lidí dané země, která je odlišná od té české. Kromě Košic
– jsou naši žáci umístěni v destinacích, kde je blízko moře či oceán.
Martin absolvoval praxi ve Faru na místní hasičské stanici, kde prováděl
fyzický výcvik, zásady první pomoci a údržbu hasicího zařízení.
Všichni žáci přijeli obohaceni o nové zkušenosti s poznáváním jiné
kultury, práci v zahraničních firmách, ochutnali produkty místní
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gastronomie, poznali nové kamarády a procvičili se nejen v angličtině, ale
naučili se dost portugalských frází.

Autor článku: Pavlína Vavříková, učitelka a koordinátorka Erasmu+ na
SPŠ Hranice
Tento projekt byl realizován za finanční podpory
Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá
výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich
obsahem.

DĚNÍ VE FARNOSTI

SV.

VÁCLAVA

Běh sv. Václava. 25. ročník této akce proběhl v naší
farnosti v sobotu 23. září. Více o této akci píšeme na
straně 25 tohoto zpravodaje.
Farní den. V neděli 22. října praskal kulturní dům
ve Starém Jičíně ve švech. Uskutečnilo se zde totiž
společné setkání farníků, na které všechny pozval P. Mgr. Petr Dokládal,
místní farář, při příležitosti výročí 20-ti let jeho duchovní služby v naší
farnosti. Mnoho maminek a babiček napeklo buchty, koláčky a další
sladkosti; kávu, čaj a ostatní nápoje pomohli zajistit orlové. Po společném
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obědě následovalo poděkování farníků otci Petrovi, za jeho neúnavnou
službu, mimo jiné mu byla předána symbolická pastýřská hůl a společné
poděkování korunoval výběr fotografií otcovy služby u nás v počítačové
prezentaci, kterou doplnily melodie jeho zamilované hudební skupiny
„THE BYRDS“. Tato akce, na kterou byli pozvání také zástupci vedení
obce s manželkami a páni faráři z okolních farností se vydařila. Velké díky
za celý tento požehnaný den patří otci Petrovi a také nemalé partě lidiček z
farního týmu.
Co nás čeká? 8. a 9. prosince - Adventní duchovní obnova s Mons. Mgr.
Adamem Ruckim. Bližší informace na webových stránkách farnosti, nebo
na Facebooku Orla Starý Jičín - Vlčnov.
Přehled Bohoslužeb o vánočních svátcích:
Neděle 24. 12.

7:45 – mše sv. – 4. neděle adventní
(dětská vánoční mše svatá letos odpadá)
22:00 – vigilie slavnosti Narození páně – „půlnoční“
Pondělí 25. 12. 7:45 – mše sv. – Slavnost Narození páně
14:30 – Svátostné požehnání
Úterý 26. 12.
7:45 – mše sv. – Svátek sv. Štěpána
Středa 27. 12.
17:00 – mše sv.
Pátek 29. 12.
17:00 – mše sv.
Sobota 30. 12. 17:00 – mše sv.
18:00 – 22:00 – Tichá adorace
Neděle 31. 12. 7:45 – mše sv. – Svátek Svaté rodiny
16:00 – mše sv. – poděkování za uplynulý rok
Pondělí 1. 1.
7:45 – mše sv. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie.
Provoz Betléma v kostele. Milí občané, v našem kostele můžete
shlédnout pohyblivý Betlém po každé mši svaté od Štědrého dne až do
konce ledna, ale také mimořádně od 25. 12. do 1. 1. 2018, v době od
15:00 do 16:30 hodin. Těšíme se na vás i na vaše děti.
Na závěr otázka pro otce Petra. Co byste pro blížící se adventní a vánoční
dobu vzkázal občanům starojicka? - Aby všichni, bez rozdílu vyznání,
zůstávali v lásce a úctě mezi sebou navzájem.
P. Petr Dokládal
Bohoslužby a další zajímavosti z naší farnosti sledujte na webových
stránkách: www.farnostsj.wz.cz
Pavel Vahalík
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JEDNOTA OREL STARÝ JIČÍN - VLČNOV
Takový byl 25. ročník Běhu sv. Václava
V sobotu 23. září 2017 se na Starém Jičíně
uskutečnila akce, kterou již po čtvrtstoletí
spolu s Orly, pořádá aktivní mládež z farnosti
a okolí a za tuto dobu dosáhla i díky podpoře
ze strany obce úctyhodného věhlasu. Pravidelně zde přijíždějí běžci i jejich
rodiny z celé Moravy, od Těšínska po Valašsko. Počasí letos běžcům, ani
organizátorům opravdu nepřálo, ale i tak se na startu sešlo 128 odvážlivců
všech věkových kategorií. Celkovým vítězem se stal loňský šampion Pavel
Hradil ze Vsetína, (juniorský reprezentant ČR v triatlonu). Po vyhlášení
výsledků byla v kostele sloužena mše svatá za účastníky a pořadatele a
poté společný oběd v klubovně místního Orla (v bývalé vinárně).
Následovalo promítání filmu Anděl Páně 2 a volná zábava s posezením a
povídáním u kávy a sladkých dobrot, které napekly místní farnice, nebo
darovali sponzoři, a to až do 18 hodiny, kdy v kulturním domě vystoupil
zpěvák a písničkář VOXEL. Poděkování patří všem, kdo se jakkoliv
podíleli na organizaci běhu, a obdiv těm, které neodradilo to deštivé
počasí. Na příštím ročníku na shledanou a Zdař Bůh! Za tým organizátorů
Pavel Vahalík.
Výsledky a fotky nejen z letošního ročníku běhu naleznete na stránkách:
http://www.beh.kvalitne.cz

M Í S T N Í O R G A N I Z A C E KDU-ČSL
Místní organizace KDU- ČSL Starý Jičín, jako
podporovatel charitativního projektu KOLA PRO
AFRIKU a organizátor sbírky kol v naší obci se
rozhodla pro změnu sídla sběrného místa. Vaše
darovaná kola můžete od 1. ledna 2018 odevzdávat
v klubovně na faře, a to každý první pátek v měsíci v době od 16:00 do
16:30 hodin. Po předání kola vás zde bude čekat osobní poděkování a malá
upomínka za váš dobrý skutek. Odevzdávat zde můžete také náhradní díly
a nefunkční kola. Zároveň velmi děkujeme pracovníkům Technických
služeb obce za dosavadní pomoc při vybírání darovaných kol, z nichž
většina už slouží školákům v Gambii (viz odkaz:
http://www.kolaproafriku.cz/novinky/42-10-nakladka-kol-do-gambie).
Za MO KDU-ČSL Pavel Vahalík
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FK Starý Jičín děkuje všem svým fanouškům, sponzorům a
podporovatelům našeho klubu za projevenou přízeň v roce 2017.
Zároveň přejeme všem hodně zdraví, štěstí a pohody i v nastávajícím roce
2018.
Více informací o činnosti klubu na nových webových stránkách
www.fotbalstaryjicin.cz .
Na straně 43 naleznete foto starší přípravky, která je pod vedením trenéra
Jaroslava Hasala a asistenta Petra Bradáče, v podzimní části okresního
přeboru na 1. místě. Vyhrála všech 11 zápasu při skóre 114:48.
V sobotu 27.1.2018 ve 20:00 se uskuteční tradiční sportovní ples s bohatou
tombolou.
K poslechu a tanci hraje skupina James Band z Hradce Králové.
Za FK Starý Jičín Petr Zdražil, jednatel klubu

TURISTÉ

ZE

LHOTY

Turisté ze Lhoty - Všechny chutě babího léta
Podzimní čas vybízí k trávení času v přírodě a pro lhotské turisty bývá toto
období jedním z nejaktivnějších v roce. Ani letos tomu nebylo jinak. Dá se
říci, že na svých toulkách jsme si dosyta vychutnali opravdu všechny barvy
a chutě podzimu. Jedním z posledních letošních cyklovýletů byl výjezd
z Pusteven na Martiňák a odtud dolů na Horní Bečvu po cyklostezce Bečva
až domů. Tento výlet jsme podnikli s podporou cyklobusu z Valašského
Meziříčí, který nás vyvezl na Pustevny a dál už jsme si užívali parádní jízdu
s výhledy na prosluněnou valašskou krajinu, začínající se pomalu
vybarvovat do podzimních tónů.
V půlce září se tradičně vydáváme na několikadenní turistický zájezd –
tentokrát jsme opět po deseti letech zavítali do našich nejvyšších hor –
Krkonoš. Byl to již náš třetí zájezd do těchto velehor a protože naše dvě
předchozí návštěvy provázelo nevlídné deštivé počasí, tak jsme doufali, že
do třetice se na nás Krakonoš usměje a bude alespoň trochu hezky. Bohužel
deštivou tradici se nám nepodařilo prolomit, ale to nám nezabránilo
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absolvovat celý plánovaný program. Síla kolektivu dělá své a přesto, že za
normálních okolností by člověk skoro nevylezl z domu, tak jsme i přes trvalý
déšť chodili a chodili. A užívali jsme si nádheru hor, skoro jako by bylo
sluníčko. Prošli jsme si hezkou trasu přes Těsný důl až na Černou horu, která
není uváděná jako oficiální turistická stezka, ale o to byla hezčí, protože zde
nechodí mnoho lidí. Další dny jsme postupně absolvovali plánované trasy
z Pece pod Sněžkou k Černohorskému rašeliništi, ze Špindlerova Mlýna
přes vodopády Bílého Labe, Luční boudu a Výrovku do Pece a lahůdkou
byla trasa z Pomezních Bud na vrchol Sněžky. Tady se nás Krakonošovi
přece jen zželelo a po celý výstup na nejvyšší horu Česka nejen, že nepršelo,
ale ještě nám Pán hor dopřál i daleké rozhledy do všech stran. Na vrcholu
jsme před překvapenými zraky přítomných turistů hromadně zazpívali
Starojickou hymnu. Sestup do Obřího dolu už opět provázel déšť, ale zážitek
z vrcholu nám může kdekdo závidět. Večery jsme si pak v našem útulném
penzionu v Peci krátili různorodým kulturní programem, který vznikal
přímo na místě, doplněný tradičním posezením při kytarách. Poslední den
zájezdu jsme se přesunuli na krátkou návštěvu Harrachova, kde jsme
navštívili Mumlavské vodopády a místní vyhlášenou sklárnu. Zájezd se opět
vydařil a těšíme se na jubilejní už 30. ročník.
Naší další tradicí je už několik let vždy první říjnovou sobotu výlet za
krásami moravského Slovácka, kdy se účastníme akce pořádané KČT
Hodonín Pochodu slováckými vinohrady. Tento výlet není ani tak
turistickým, jako spíš gurmánsko-vinařským zážitkem. Po celé trase
pochodu si dopřáváme nejen skvělý burčák a víno, ale hlavně místní
vyhlášené gurmánské speciality a užíváme si pohostinství místních vinařů.
Na tento výlet se těšíme i proto, že už cesta vlakem na místo je zajímavým
zážitkem.
Krásným výletem do podzimní krajiny je také výlet na houby. Několik
posledních let byl tento výlet opravdu „na houby“, protože hub jsme našli
pomálu, a tak nám muselo stačit, že jsme se prošli v přírodě a mohli se
kochat „jen“ barvami podzimu. Letos jsme však nevěděli, kam se dívat dřív,
jestli dolů na praváky nebo kolem na valašské kopečky. Tento výlet předčil
všechna naše očekávání. Hřiby jsme opravdu neměli kam dávat.
Celý turistický podzim jsme zakončili vzpomínkovým večerem na naše letní
cykloputování po francouzské Provence, kdy jsme si promítli film a
fotografie z tohoto zájezdu a zavzpomínali na společně prožité chvíle.
Drobné občerstvení ve stylu Provence, připravené pod vedením naší aktivní
členky Svatušky Šrubařové nám připomnělo tu krásnou vůni levandulí a
Francie.
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Posledními akcemi roku, které pořádáme, jsou tradiční rozsvěcení lhotského
obecního vánočního stromu a silvestrovský výšlap na Starojický hrad. A
příští rok se opět těšíme na další úžasné zážitky při společném putování
pěšky, na kolech i na lyžích. Klidně se přidejte k nám!
Fotografie naleznete na straně 43.
Za turisty ze Lhoty Olga Pavlíková

KULTURA A SPORT V

H E Ř M A N I C Í CH

Dětský den se konal v sobotu 2. září ve sportovním areálu u Kulturního
domu (pohostinství). Hry a zábava pro děti probíhaly ve stylu PAT a MAT.
Děti hrály hry, malovaly hrníčky, spékaly ozdoby a dekorace z perliček,
čelenky a další …
Zábava pro dospělé
probíhala ve stylu „Jaký
si to uděláš, takový to
máš“ a protáhla se do
pokročilých
hodin.
Účast byla dobrá.
Drakiáda s
leteckými modeláři se
po odkladech kvůli
počasí konala 30.9.
Mimo létání draků,
kteří tentokrát létali
vysoko, účastníky
špičkovou pilotáží zaujali letečtí modeláři z Nového Jičína a Bernartic.
Děti bavil především „bombardér“, který na děti shazoval v nečekaných
okamžicích bonbóny. Účastníci obdrželi perníkové draky. Opékaly se
špekáčky a na závěr byly vypouštěny balóny. Akce se za výborného počasí
účastnilo 74 osob (dětí i dospělých včetně přespolních).
Císařsko hodový pétanquový turnaj se konal 14. 10. za účasti 2. týmů
Heřmanic, Jičiny, Jeseníku n/Odrou a Polouvsí.
Putovní pohár si odvezl tým Polouvsí, který zvítězil před Jeseníkem a
Jičinou. Týmy Heřmanic skončily tentokrát na posledních místech.
Sportovní odpoledne pro děti i dospělé se konalo v sále Kulturního domu
(pohostinství) v pátek 10. listopadu. Na programu byly deskové hry a
vystoupení skupiny šermířů v rytířské zbroji s výkladem vázaným ke
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starojickému hradu. Na závěr byly podávány jelita se zelím a domácím
chlebem.
Zveme všechny na další v Heřmanicích pořádané akce:
3. 12. Advent. Rozsvěcování stromů
5. 12. Mikulášská nadílka
25.12. Vánoční troubení a koledy s punčem
13. 1. Veřejná schůze se srnčím gulášem a člen. schůze SH
27. 1. Maškarní rej pro děti
10. 2. Zimní turnaj v pétanque o putovní pohár starosty.
Antonín Dorazil – předseda osadního výboru

Dobyli jsme Brno aneb první sportovní úspěchy našich školáků
7. září jsme odjely společně s Vandou Křížkovou na velké republikové
finále v olympijském víceboji, které se uskutečnilo v Brně. Byla v nás
„malá dušička", protože před námi, tedy především před Vandou, byl velký
úkol, co nejlépe obstát ve velké konkurenci 27 děvčat z celé České
republiky. Ale pěkně postupně. Nejdříve jsme museli dobře dojet, najít
stadion, vysokoškolské koleje, na kterých jsme byli ubytováni a seznámit
se se vším, co na nás v Brně čeká. To jsme zvládly. A tak se Vanda mohla
v klidu připravit na svůj velký závod. Během 1. soutěžního dne na ni
čekalo 5 disciplín. Vanda musela začít shyby, které patří mezi
nejnáročnější. Ale povedlo se. Během 2 minut 60 shybů. Potom si
vytvořila osobní rekord v přeskoku přes švihadlo. 318 přeskoků za 2
minuty. V běhu na 60 metrů zaběhla čas 10 s, medicinbalem hodila 5,70
metrů a na závěr 1. dne skočila do písku 3,93 metru. Za odměnu si
mohli všichni závodníci porovnat své síly se skutečnými olympioniky,
kteří se předvedli také v těchto disciplínách. A tak se třeba Vanda
dověděla, že skočila více přeskoků přes švihadlo než Šárka Kašpárková,
mistryně světa v trojskoku. Během druhého dne už šlo do tuhého. Vandu
čekalo dalších 5 disciplín. Síly ubývaly, ale Vanda je neskutečný
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bojovník. A pokračovala ve skvělých výkonech. Trojskok 5,86 m, 100
kliků za dvě minuty, 90 lehů sedů, hod míčkem 21,50 metrů. V poslední
disciplíně v běhu na 1000 metrů Vanda předvedla krásný výkon a za
podpory svých fanoušků (svých rodičů a pana ředitele) skončila v běhu na
2. místě časem 3:43 min. To vše ji vyneslo krásné 5. místo v celé České
republice. Super! Když jsme odjížděli z Brna, měli jsme za sebou 3
krásné dny. Ty byly vyplněny sportováním, ale i získáváním nových
kamarádů a nových zkušeností. A byly hlavně plné radosti. Radosti,
z toho, jak někdo dokáže překonat sám sebe a bojovat jako lev až do
úplného konce závodu. A to přesně Vanda ukázala. A za to jí patří velký
dík. (Fotografie na straně 43).
Další sportovní cesta vedla v
září do Frenštátu pod
Radhoštěm, kde se
konalo okresní finále
v přespolním běhu. Místo
nám již velmi známé
z minulých let, proto nás
nepřekvapila náročnost tratě a
těžké podmínky. A ty našim
běžcům vůbec nevadí. Spíše
naopak. Nejdříve mladší kluci
se umístili v konečném pořadí
ve druhé polovině startovního
pole. A pak to přišlo. Na start
se vydalo družstvo mladších dívek Vanda Křížková, Štěpánka Dubcová,
Blažena Orlitová, Julie Ševčíková a Marie Dlabajová. Vedle nich
dalších 17 družstev skládajících se z 5 členů. Všichni chtěli vyhrát. To, co
se odehrávalo na trati, jsme neviděli, čekali jsme v cíli. A najednou se
objevila vítězka ze ZŠ Štramberk. A hned za ní běžela na výborném 2.
místě naše Vanda. A aby toho nebylo málo, na 3. místě naše Štěpánka.
Nikdo tomu nevěří, ale jako čtvrtá v celkovém pořadí doběhla také
naše Blaženka. Úžasné. A pak teprve za nimi zbývající startovní pole,
v něm běžela také výborně naše Julie a Maruška. Po celkovém součtu
všech umístění bylo z toho 1. místo v okrese a postup do krajského kola.
A to ještě nebylo všechno. Na start se chystaly starší žákyně. Mezi nimi i
naše Nikola Štramberská, Monika Mikešová, Jana Volková a Nela
Nasswetterová. Holky se nechtěly zahanbit a bojovaly mezi 18 družstvy
také ze všech sil. A opět jsme měli v cíli velkou radost. Jako třetí totiž
dobíhá naše Nikola. A navíc i ostatní naše holky běžely výborně a my se
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mohly těšit ještě z jedné bronzové medaile v soutěži družstev.
A jako okresní vítězky jely reprezentovat naší školu na krajské finále do
Třince mladší dívky. Na výborně připravené trati bylo připraveno 40 dívek,
které bojovaly o co nejlepší umístění mezi jednotlivci, tak i mezi družstvy.
A nám tento závod přinesl trošku nešťastné bramborové medaile. Když se
ovšem můžeme porovnávat s běžkyněmi z Třince, Frýdku Místku, Opavy,
Ostravy, Rýmařova či Bruntálu, tak jsou tato umístění pro nás jistě velmi
cenná. Mezi jednotlivci jsme v nejlepší desítce měli trojnásobné
zastoupení. Vanda Křížková byla čtvrtá, hned za ní Štěpánka Dubcová
doběhla jako pátá a Blaženka Orlitová byla devátá. Celé naše družstvo,
které skončilo na 4. místě, ještě doplnily Maruška Dlabajová, Zuzka
Hrňová a Ellen Pavlíková.
Myslím, že na úvod školního roku jsme toho stihli „až až“. Ještě se
musíme zmínit o bronzové medaili našich stolních tenistek Moniky
Hatlapatkové, Katky Kremlové a Blaženky Orlitové, kterou vybojovaly
v okresním finále v Bartošovicích.
O dalším našem sportování, které nás hned čeká (školní kolo ve stolním
tenise, školní a okrsková kola ve florbale, Vánoční laťka, vás budeme jistě
informovat v novém roce, ve kterém přejeme všem hlavně hodně zdraví.
Kateřina Horutová

MATEŘSKÁ

ŠKOLA

STARÝ

JIČÍN

BEZPEČNÁ ŠKOLKA – Řešení zabezpečení vstupu do mateřské školy.
Jednoduchým přiložením prstu k venkovní čtečce umožníte systému Vaši
identifikaci a následné otevření vstupních dveří. Svůj klíč máte vždy při
sobě! V případě nemožnosti využít biometrii je k dispozici čipové řešení.
Vaše identifikace je jednoznačná, přesná a nezneužitelná. Celodenním
uzavřením budovy školky je dosaženo bezpečného prostředí pro Vaše děti
i pedagogy.
Třída maláčků bude celý rok prožívat s krtečkem a jeho kamarády.
Krteček za námi přišel hned v prvním týdnu a pomohl nám poznat naší
školku zevnitř i z venku. Také nás seznámil se svými kamarády, kteří si ve
školce udělali své domečky (centra aktivit), ve kterých se děti seznamovaly
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s hračkami. Poté nás krteček seznámil s pravidly ve školce a učil nás
samostatnosti a sebeobsluhy při hygieně, stolování a oblékání. V říjnu nás
krteček pozval do svého skutečného domova (zahrady), kde jsme poznávali
ovocné stromy a jejich plody a také nám jako správný zahradník pomáhal
z hlíny vyrývat zeleninu. Kde se vzal, tu se vzal, krtek, jako drak tu stál.
Papírový drak s obrázkem krtka nás motivoval k hrátkám s počasím a
nejkrásnější podzimní aktivitou. Dále nás krteček seznamoval s lesem a
jeho dary, stromy, lesními skřítky a zvířátky.
Třídu velkáčů bude celým školním rokem provázet Kometa Evelína.
Prostřednictvím vesmírné komety budou cestovat za poznáním a
seznamovat se s okolím Starojicka. Budou si osvojovat poznatky o přírodě,
rozvíjet přátelské vztahy mezi dětmi, chápat dobro a zlo na zemi i ve
vesmíru a připravovat se na vstup do Základní školy. V září se děti
seznámily s Evelínou, novými kamarády a prostředím třídy. Poté jim
začaly padat hvězdy z nebe. Jako první je navštívila hvězda Zvídalka, která
spadla do kouzelné zahrady – poznávaní stromů a ovoce. Dále objevili
hvězdy ve studánce – velká turistická vycházka a jako správní hvězdáři se
v nich učili číst a díky nim poznávat okolí. V říjnu děti společně s Evelínou
objevovali kouzlo lesa, ze kterého společně odletěli raketou do vesmíru a
následně se vrátili zpět na zem, kde využili hlíny k velkému tvoření – práce
v keramické
dílně. Aby
nezapomněli
na chlad
vzdálených
planet,
navštěvují
pravidelně
zimní stadion
v Novém
Jičíně, kde
s Evelínou
tančí na ledě.
Také se
proletěli podzimním lesem, hledali a poznávali přírodniny, ze kterých
tvořili dle své fantazie společně s rodiči a poté s výtvory a Evelínou letěli
na výstavu do kulturního domu. Také doletěli na zámek Lešná, kde prožili
Den stromů.
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Akce v MŠ
26. 9. Na zahradě MŠ se uskutečnila Bramboriáda, na které si děti společně
s rodiči pohráli a zasoutěžili s bramborami. Moc děkujeme paním
kuchařkám za úžasný bramborový tatarák a domácí brambůrky.
9.10. K nám přijelo divadlo Letadlo s pohádkou „Průzkumníci v Africe“.
13. 10. Jeli jsme do Jeseníku nad Odrou na výlov rybníka. Jízda autobusem
byla pro děti velkým zážitkem. Cesta vedla kolem zámku a také kolem koní,
ze kterých byly děti nadšené. Děti měly možnost vidět ryby šupinaté, lysé,
velké, malé i vodního hada (úhoře). Kdo byl odvážný, mohl si rybičku i
pohladit.
19.10. Na zahradě MŠ se uskutečnil slet draků - DRAKIÁDA. Společně
jsme se vydali na pole k satelitu a vypustili draky do oblak. Počasí nám
přálo, takže všichni draci krásně vzlétli. Někteří ovšem chytli špatný vítr a
tak běhali s draky jako o závod.
24.10. Tvořivé odpoledne
rodičů s dětmi – Kaštankiáda.
Společným
tvořením
z kaštánků vznikaly kouzelné
výtvory. Tato akce umožnila
rodičům se uvolnit, dokázat si
pohrát a projevit svou
tvořivost,
originalitu
a
v některých
dokonce
i
probudit skrytý talent.
1.11. Světýlkový den –
Dušičky - děti si do školky přinesly světýlko v podobě baterky, lucerny,
lampionu nebo svíčky a prožívaly nevšední den plný emocí.
Děkujeme rodičům za účast na společných akcích, za tvoření Podzimníčků
na výstavu v KD a veškeré sponzorské dary.
Co nás ještě čeká?
27.11. Vánoční focení
29. 11. Vánoční dílna – akce rodičů s dětmi
11. 12. Divadlo Letadlo s Vánoční pohádkou
7. 12. Mikulášská besídka u velkáčů s Mikulášskou nadílkou
12.12. Mikulášská besídka u maláčků s očekáváním příchodu pana Mikuláše
14.12. Zámek Lešná – vánoční program – maláčci - Cesta k hvězdě
betlémské, velkáči – Čertovské vánoce
V posledním týdnu děti navštíví Ježíšek – vánoční nadílka v MŠ.
Krásné prožití svátků vánočních přeje kolektiv MŠ.
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SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
ve Starém Jičíně

29. listopadu 2017
od 16:00 hodin na náměstí.

Středa

Vystoupí:
Dechová hudba Starojičané
Děti z pěveckého souboru Cvrčci
Pro všechny účastníky bude připraveno teplé občerstvení.
**** Na vaši účast se těší kolektiv obecního úřadu. ****
KDU-ČSL a Orel Jednota Starý Jičín-Vlčnov
Vás srdečně zvou na RETRO VÝSTAVU

VÁNOCE V ČASE
Betlémy * dárky * ozdoby * ubrusy * dečky * pohlednice
V Orlovně na náměstí ve Starém Jičíně (bývalá vinárna)
Sobota 16. prosince
zahájení v 15.00 - 18.00
Neděle 17. prosince
9.00 - 11.30
13.00 - 18.00
Pondělí 18. a úterý 19. prosince
13.00 - 18.00
Pro školy a školky otevřeno v pondělí 18. a úterý 19. prosince
dopoledne (po telefonické domluvě - tel: 733 413 341).
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován nemocné
Karolínce Ondrušové na náročnou léčebnou rehabilitaci.
Pokud máte doma i vy svůj poklad, kterým byste chtěli potěšit oko
návštěvníka, přineste jej ve čtvrtek 14.12. od 17:00 hodin do orlovny.
Info na tel: 777947790 nebo email: staryjicinvlcnov@orel.cz
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Pojďme si všichni společně zazpívat vánoční koledy a

ROZSVÍTIT VÁNOČNÍ STROM
U NÁS V PETŘKOVICÍCH.
V sobotu 2.12.2017 od 18:00 hodin
na točně u místní kaple (jako vloni).
Srdečně jste všichni zváni.
Přivítáme společně nejkrásnější svátky v roce.
Osadní výbor v Petřkovicích a SDH Petřkovice
Myslivci ze Starého Jičína a Loučky
Vás srdečně zvou na tradiční

ŠTĚPÁNSKOU POSLEDNÍ LEČ
Pořádanou v úterý 26.12.2017 od 20:00 v KD Starý Jičín
- K tanci a poslechu hraje KopRock
- Zvěřinové hody
- Bohatá tombola
Na Vaši účast se těší myslivci.
Předprodej vstupenek R. Kalíšek

POZVÁNKA
NA NOVOROČNÍ ČAJ,
který bude podáván půl hodiny po silvestrovské půlnoci,

tedy již na Nový rok 2018
před pizzerií na náměstí Starý Jičín
všem spoluobčanům, kteří se chtějí jen tak sejít,
podat ruce a popřát v novém roce jen to dobré.

Srdečně zvou členové rady obce.
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Obec Starý Jičín
ve spolupráci

s farností Starý Jičín
Vás srdečně zvou na

NOVOROČNÍ KONCERT
novojičínského středoškolského sboru

PUELLAE ET PUERI
s hostem - vokálním seskupením Sextet+

v neděli 14. ledna 2018
v 15:00 hodin
v kostele sv. Václava ve Starém Jičíně.
Ples SRPDŠ při Základní škole Starý Jičín
pátek 19.1.2018 od 20:00 hodin v KD Starý Jičín.
Bohatá tombola, program, občerstvení.

Sbor dobrovolných hasičů Janovice
srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 20.1.2018 ve 20:00 hodin v Hostinci na Větřáku.
Hudba Flegments.

FK Starý Jičín
Vás srdečně zve na

SPORTOVNÍ PLES
v sobotu 27.1.2018 ve 20:00 v KD Starý Jičín.
K poslechu a tanci hraje skupina James Band z Hradce Králové.
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SDH Palačov si Vás dovoluje pozvat na

DOSPĚLÁCKÝ MAŠKARNÍ PLES na téma:
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
3. února 2018 od 20:00 hodin vypukne v místním sále pohádková
zábava nevídaných rozměrů. Ukažte všem kdo je vaší oblíbenou
kreslenou nebo hranou pohádkovou postavičkou. Večerem nás provede
Kapela Dušana Pospěcha. Maska není povinná, ale každá bude
oceněna. Čeká na Vás tradiční bohatá tombola (1. cena televize).
********************************
V neděli 4. února od 13:00 hodin pak děti přivítají
šášové JÁJA A HÁJA. Připraveny jsou soutěže,
tobola i sladké odměny. Mejdan rozjedeme s DJ Františkem.
Těší se na Vás PALAČOVŠTÍ HASIČI.

VÁNOČNÍ KALENDÁŘ PRO DĚTI
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KALENDÁŘ AKCÍ SPOLKŮ OBCE od 1.12.2017 do 28.2.2018
Porobnosti vám sdělí pořadatelé - odkazy jsou na webu obce.
Datum

Den

Místní část

Pořadatel

1.12.

pátek

Jičina

SDH Jičina

2.12.

sobota

Petřkovice

SDH + Osad. Výbor

2.12.

sobota

Janovice

3.12

neděle

Heřmanice

3.12
5.12

neděle
úterý

Star. Lhota
Heřmanice

Rozsvěcování vánočního stromu u kaple od 18:00 h.
Rozsvěcování vánočního stromu u autobus. zastávky
Osadní výbor
od 16:30 h.
Advent. Rozsvěcování vánočních stromů od 17:00 h
Sp. HEŘMAN+OsV
u kaple
Turisté
Adventní setkání občanů od 16:00 h. na hřišti
Sp. HEŘMAN+OsV Mikulášská nadílka

6.12.

středa

Vlčnov

Klub důchodců

Akce
Rozsvěcování vánočního stromečku u hasičárny od
17:00 h.

26.12.

úterý

Starý Jičín

Ukončení roku - Mikuláš - posezení u živé hudby Vlčnov
Adventní duchovní obnova, Mons. Mgr. Adam
Orel a farnost
Rucki
KDU- ČSL a Orel
Výstava "Vánoce v čase" v orlovně na náměstí
Starojická dechovka Vánoční vytrubování před Půlnoční mší sv.
Vánoční troubení a koledy s punčem od 17:00 h. u
Sp. HEŘMAN+OsV
kaple
MS Loučka
Štěpánská poslední leč v KD Starý Jičín od 20:00 h.

31.12.

neděle

Star. Lhota

Turisté

12. měs.

-

Starý Jičín

Vesnické muzeum

8. a 9.12.

pá.+ so. Starý Jičín

16.-19.12. so. - út. Starý Jičín
neděle Starý Jičín
24.12
25.12

pondělí Heřmanice

1.1.

pondělí Starý Jičín

14.1.

pondělí Starý Jičín

6.1.

sobota

Star. Lhota

13.1

sobota

Heřmanice

Obec Starý Jičín

Silvestrovská procházka na hrad 10:00 od hasičárny
Vesnické muzeum u Polzerů: Výstava lidových
Betlémů
Novoroční čaj od 00:30 hod. před Pizzerií Starý Jičín

pá - ne Star. Lhota
pátek Starý Jičín

Novoroční koncert v kostele sv. Václava v 15:00 h. Puellae et Pueri a Sextet+
Turisté
Novoroční výšlap - Valašsko sraz u hasičárny
Veř. schůze se srnčím gulášem a členská schůze Sp.
Sp. HEŘMAN+OsV
Heřman 18:00 h.
Turisté
Lyžařský víkend ve Velkých Karlovicích
SRPDŠ při ZŠ
Ples školy v KD Starý Jičín od 20:00 h.

20.1

sobota

Star. Lhota

MS Star. Lhota

Myslivecký ples v KD Star. Lhota od 20:00 h.

20.1.

sobota

Janovice

SDH Janovice

Ples SDH v Hostinci na Větřáku od 20:00 h.

27.1

sobota

Heřmanice

Sp. HEŘMAN+OsV Maškarní rej pro děti od 14:00 h.

27.1.
31.1

sobota
středa

Starý Jičín
Starý Jičín

FK Starý Jičín
Klub důchodců

3.2.

sobota

Palačov

SDH

4.2.
9.2

neděle
pátek

Palačov
Star. Lhota

SDH
Turisté

10.2
23.2

sobota
pátek

Heřmanice
Star. Lhota

Sp. HEŘMAN+OsV Zimní turnaj v petanque o putovní pohár starosty
Turisté
Bowling Loučka

únor

-

Starý Jičín

Vesnické muzeum

19-21.1.
19.1.

OÚ a Farnost

Sportovní ples v KD Starý Jičín od 20:00 h.
Výroční členská schůze s hudbou - Kulturní dům
Maškarní ples pro dospělé od 20:00 h. pohostinství
U Horáků
Dětský maškarní ples od 13:00 h. pohost. U Horáků
Beseda nad kronikou

Masopustní průvod s voděním medvěda po vsi.
Přesný termín zatím není.
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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
Sociální služby Starý Jičín
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: 04/2017,
Náklad: 1180 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 13.02.2018 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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FK Starý Jičín
starší přípravka
1. místo
v podzimní části
okresního přeboru.
Článek na straně
26.

Turisté ze Lhoty - Zpíváme
Starojickou hymnu na vrcholu Sněžky.
Článek na straně 26.

Neskutečný houbařský
úlovek aneb výlet „na houby“.
Článek na straně 26.

ZŠ
Starý Jičín
Vanda
Křížková
5. místo v
republikovém
finále
olympijského
víceboje.
Článek na
straně 29.

MŠ Starý Jičín – výrobky
dětí na Výstavě zahrádkářů
Starojicka.
Článek na straně 31.
25.
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Nikol Pečenková, Mia Palacká, Gabriela Martochová, Tobiáš Janovský,
Mikuláš Janíček, Cristián Alex, Martin Černoch

Adam Duchoň, Tereza Vahalová, Jakub Rosa, Šarlota Tvrdá
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