Zleva:
Rozálie Janyšková,
Jasmína Indráková, Jakub
Janyška, Tobiáš Brzica,
Vendula Juřicová,
Magdaléna Hasalová.

Zleva:
Marek Holub, Jakub
Hanzelka, Emma
Tvarůžková, Daniel
Vašíček, Lukáš Hána,
Michal David.
Zleva:
Karolína
Šimurdová,
dvojčata Tomáš
a David Homolovi,
Emma Koudelková,
Diana Pořická,
Petra Chovancová,
Melanie Vlasáková,
Michael Griffiths,
Robin Kopecký.
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Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 28.2.2018:
19. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
19.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu:
paní Evu Vahalíkovou a Ing. Tomáše Kovařčíka.
19.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 19.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 28.2.2018.
19.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 28.12.2017 do 14.2.2018.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů po
projednání s c h v a l u j e :
19.4. Rozpočet obce Starý Jičín na rok 2018
Příjmy:
47.700.000,00 Kč
Výdaje:
56.284.851,04 Kč
8-třída financování:
8.584.851,04 Kč
V rámci závazných ukazatelů zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční
příspěvek příspěvkovým organizacím – MŠ Starý Jičín (ODPA-3111) ve
výši 1.430.000,- Kč a ZŠ Starý Jičín (ODPA-3113) na položce 5331 ve
výši 2.550.000,- Kč, celkem příspěvkovým organizacím neinvestiční
příspěvek 3.980.000,- Kč
19.5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2018 –
2023.
19.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 9., 10. a
11. změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2017.
Majetkoprávní záměry
19.7. ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění schvaluje odkoupení nemovitých věcí:
od společnosti Starojicko, a.s. budovu, která stojí na obecním pozemku
p.č. 1/6 o výměře 189 m2 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína za dohodnutou
cenu 201.000.- Kč a pozemek p.č. 4/12 o výměře 32 m2 v k.ú. Vlčnov u
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Starého Jičína za cenu 70,- Kč za m2. Jedná se o část objektu bývalého
kravína, který byl postaven na obecním pozemku a pozemek navazující na
zpevněnou komunikaci. Náklady řízení hradí žadatel (obec).
(Majetkoprávní záměr č. P15/2017)
19.8. ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění schvaluje směnu nemovitých věcí:
v k.ú. Starý Jičín a Vlčnov u Starého Jičína takto: fyzická osoba
převede na Obec Starý Jičín pozemek p.č. 146 - zast.plocha a nádvoří - o
výměře 126 m2 v k.ú. Starý Jičín. Obec Starý Jičín převede na fyzickou
osobu pozemek p.č. 74 – ostatní plocha – o výměře 258 m2 v k.ú.
Vlčnov u Starého Jičína. Směna je bez finančního vyrovnání, náklady na
sepsání smlouvy a správní poplatek hradí obec, zaměření pozemku p.č 74
v k.ú. Vlčnov u St. Jičína hradí nabyvatel pozemku.
(Majetkoprávní záměr č. P18/2017)
Organizační záležitosti
19.9. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr obce uzavřít
smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., služba Partner, číslo
smlouvy 2017/26 442, účelem smlouvy je zajištění poskytování služeb ČP
třetím osobám prostřednictvím Zástupce (obce), předmětem smlouvy je
úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících se zajištěním
poskytování služeb Zástupcem ČP. Smlouva bude podepsána až při
uzavření kupní smlouvy na objekt č.p. 132 (budova Pošty) na Starém
Jičíně.
19.10. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje provedení
vodohospodářské akce s názvem „Rekonstrukce úpravny vody
Porubská brána“ ve vlastnictví a provozování Obce Starý Jičín, dle
žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR.
19.11. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje provedení investiční
akce obce „Terénní úpravy Bokůvka Starý Jičín“.
19.12. Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového
Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro
výkon všech práv akcionáře pana Ing. Rudolfa Hrnčíře, nar. xxx,
bytem Starý Jičín 31.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané v
pátek dne 25. 5. 2018, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné
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valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s.
konané za tuto řádnou valnou hromadu. Zmocněnec je oprávněn udělit
plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala
za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Ing. Miroslavu
Klimparovi, nar. xxx, bytem Starý Jičín, Vlčnov 102.
19.13. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s §72 a následujících z.č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.
318/2017 Sb., odměny neuvolněným členům ZO – dle přílohy, od
1.3.2018.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schválených
dokumentů, včetně podpisu příslušných smluv.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 25.4.2018:
20. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
20.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu:
Mgr. Ladislava Pospěcha a MUDr. Josefa Rybáře.
20.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 20.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 25.04.2018.
20.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 28.2.2018 do 11.4.2018.
Finanční záležitosti
20.4. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Starý Jičín
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017 a účetní závěrky
příspěvkových organizací Základní školy Starý Jičín a Mateřské školy
Starý Jičín k rozvahovému dni 31.12.2017 bere zastupitelstvo obce na
vědomí.
20.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 1.
změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2018.
20.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání a plnění rozpočtu obce
k 31.3.2018.
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Majetkoprávní záměry obce
20.7. ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění schvaluje podej nemovitých věcí:
v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína části obecního pozemku p.č. 829/1,
které byly označeny v geometrickém plánu č.329-110/2017 jako pozemky
p.č. st. 127 - zastavěná plocha a nádvoří - o výměře 77 m2 a
p.č. 829/18 – ostatní plocha – o výměře 81 m2
Jiřímu Janyškovi z Petřkovic, pozemek p.č. st. 127 za 70,- Kč za m2,
pozemek p.č. 829/18 za 30,- Kč za m2, náklady řízení hradí žadatel.
(majetkoprávní záměr P6/2017)
20.8. ZO po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění schvaluje odkoupení nemovitých věcí: od
společnosti Starojicko, a.s. v k.ú. Janovice u Nového Jičína pozemek p.č.
st. 72/3 – zast. plocha a nádvoří o výměře 19 m2 za dohodnutou cenu 70,Kč za m2, náklady řízení hradí obec (majetkoprávní záměr č. P 2/2018).
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:
20.9. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu.
Ing. Miroslav Klimpar
místostarosta obce

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN č. 21
proběhne ve středu 27. června 2018 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.
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JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období ČERVEN
až SRPEN 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 Rosová, Jičina
Václavka Hrachovcová, Jičina
Antonín Dohnal, Starý Jičín
Pavel Horák, Jičina
Anna Skácelová, Dub

Václav Jakůbek, Starý Jičín
Ludmila Škařupová, Dub
Božena Bezděková, Janovice
Milada Randýsková, Heřmanice
Anna Vahalová, Palačov

V případě, že některý z jubilantů nechce být v příštím čísle uveden, nechť
to oznámí na Obecní úřad Starý Jičín – evidenci obyvatel, tel. 556 785 152,
e-mail: podatelna@stary-jicin.cz .

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V úterý 10. dubna 2018 jsme, ve dvou skupinkách, přivítali 22 dětí
narozených do naší obce v období září 2017 až únor 2018. Vítali jsme
10 holčiček a 12 kluků (z toho jedny dvojčátka).
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 titulní straně zpravodaje.
Lucie Pavlíková – evidence obyvatel

ÚPRAVNA VODY PORUBSKÁ BRÁNA
Úpravna vody Porubská brána byla uvedena do provozu
v roce 1991. Od té doby uběhlo hodně času, úpravna
zpracovala hodně vody a technicky zestárla. Navíc se
v roce 2015 objevil problém zvaný „pesticidy v pitné
vodě“. V březnu 2016 udělila Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje v Ostravě tzv. výjimku na
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mírnější hygienický limit acetochloru ESA v pitné vodě s dobou platnosti
do 21.3.2019.
Již v prosinci 2015 oslovila Obec Starý Jičín, jako majitel a provozovatel
úpravny vody, projekční firmu Voding Hranice, spol. s r.o. ke zpracování
studie a následně projektové dokumentace pro celkovou rekonstrukci
úpravny vody. V srpnu 2017 vydal Městský úřad Hranice stavební
povolení na provedení stavebních prací ,,Rekonstrukce úpravny vod
Porubská brána“. O měsíc dříve, v červenci 2017 podala obec žádost na
Ministerstvo zemědělství o zařazení této rekonstrukce do programu dotací.
V prosinci 2017 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
V březnu 2018 byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem, což je
firma INSTA CZ s.r.o. Olomouc ve výši 22.439.782,- Kč bez DPH (zde je
obec plátce DPH) s termínem zahájení prací po přidělení dotací a předání
staveniště. Dnes je známo, že obci je přidělena dotace ve výši 55%
z celkové částky, 45% bude obec hradit ze svých zdrojů. Předání staveniště
proběhlo 23.5.2018, termín ukončení je stanoven do 28.2.2019. Nejpozději
1.3.2019 bude zahájen jednoroční zkušební provoz.
Upozorňujeme odběratele pitné vody napojené na úpravnu, že
rekonstrukce bude prováděná za provozu. Při rekonstrukci může dojít
také ke krátkodobým odstávkám dodávky pitné vody. O omezení
dodávky budete předem informováni (místním rozhlasem, na úředních
deskách, na stránkách obce popř. letáky).
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta

VÝZVA K

MAXIMÁLNÍMU ŠETŘENÍ
PITNOU VODOU

Jelikož ani letošní zima nebyla na sněhové srážky vydatná, vyzývá
Obec Starý Jičín 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

Starojický zpravodaj č. 02/2018

17

MÍSTNÍ POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Sazba místního poplatku za vývoz komunálního odpadu na rok 2018
činí 480,- Kč (osoba/rok).

Poplatek je splatný k 30. červnu 2018.
Poštovní poukázky nerozesíláme.

NOČNÍ

K L I D V O B CI

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE STARÝ JIČÍN
č. 1/2018,
O NOČNÍM KLIDU
Zastupitelstvo obce Starý Jičín se na svém zasedání dne 25.04.2018
usnesením č. 20 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 § 5 odst. 6
zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných
případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při
nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu
dodržována.
1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) v době konání tradičních nočních závodů hasičů (září - 1 noc);
dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že:
„Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.
1
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2) Doba nočního klidu se vymezuje od 01. do 06. 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 – 1 noc), Hodová zábava Janovice
(září -1 noc), Pivní slavnosti v Palačově (červenec - 1 noc
z neděle na pondělí), Letní noc v Palačově (1 noc - srpen) Letní
noc v Petřkovicích (1 noc v červnu);
c) v době konání oslav založení SDH Starojická Lhota 21.7.2018
(noc z 21.7. na 22.7.2018);
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.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyhlášení, tedy 11.5.2018.

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, používání veškerých hlučných strojů
atd.).

Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta
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HLASTE ULOŽENÍ URNY
DO HROBOVÉHO MÍSTA
Správa hřbitovů ve Starém Jičíně upozorňuje nájemce hrobových
míst na POVINNOST, HLÁSIT SPRÁVCI POHŘEBIŠTĚ
ULOŽENÍ URNY do hrobového místa.
Pokud již v hrobovém místě máte urnu uloženu, nahlaste to i zpětně.
K uložení zpopelněných ostatků je nutno doložit Doklad o zpopelnění,
který vydává krematorium.
Výňatek z Řádu veřejného pohřebiště v obci Starý Jičín, článek 7, odst. 2.:
Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se
souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
(Celé znění Řádu veřejného pohřebiště v obci Starý Jičín naleznete na
webových stránkách Obce Starý Jičín, v sekci Technické služby a správa
hřbitova).
Žádáme nájemce hrobových míst, aby tento řád dodržovali.
Správce pohřebiště Starý Jičín, Dagmar Sochová, tel: 556 785 153

STÍŽNOSTI
S O U S E D N Í CH

NA OPRAVY

H R O B O V Ý CH

MÍST

Opravy hrobových míst na hřbitovech ve správě Obce Starý Jičín
Vážení nájemci hrobových míst,
již delší dobu se potýkáme z netolerantností nájemců - sousedů.
Při opravách svých hrobních zařízení používáte, po dohodě s kameníky
nikoli se správcem hřbitova, takzvanou „obložkovou“ metodu opravy
hrobního zařízení. Což znamená, že původní hrobní zařízení necháte
obložit okrasnými deskami a tím zasahujete minimálně 1,5 cm z každé
strany do okolního prostoru vašeho pronajatého hrobu a zmenšujete tak
okolní uličky. Další centimetry ještě přibydou při zakrytí hrobu krycí
deskou.
V závažných případech může správce hřbitova požadovat i odstranění
provedené opravy a to z důvodu bezpečnosti!
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Výňatek ze Smlouvy o nájmu hrobového místa čl. VII. :
Zřízení hrobového zařízení na pronajatém místě nebo jeho opravy,
před vydáním písemného souhlasu správce je hrubé porušení
povinnosti nájemce, za které se sjednává smluvní pokuta
v jednorázové výši 1000,- Kč, kterou je nájemce povinen uhradit
pronajímateli do pěti kalendářních dnů od obdržení výzvy k její
úhradě.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta

SOCIÁLNÍ SLUŽBY STARÝ JIČÍN
(SOSsj)
PEČOVATELSKÝ DŮM
V našem pečovatelském domě se scházíme několikrát
v měsíci. Kdo z nájemců pečovatelského domu a klientů
pečovatelské služby má zájem a chuť, přijde si jednou
měsíčně sednout ke kávě nebo čaji, k tomu si dát
„nějakou sladkou mňamku“ a popovídat si, zavzpomínat, nebo jen tak
pobýt s ostatními a prožít tak příjemné odpoledne. Květnové setkání nám
zpestřily děti z pěveckého kroužku Cvrčci, ze ZŠ Starý Jičín, které si
připravily krátký program ke Dni matek. Dětem i těm, kteří s nimi program
připravovali, děkujeme, jsou velmi šikovní, těšíme se opět na další setkání.
Již v předešlém zpravodaji jsme Vás informovali, že nám vždy první pátek
v měsíci ve společenské místnosti v 1. poschodí, slouží náš pan farář mši
svatou. Může přijít kdokoliv, a pokud se tak rozhodnete, přijďte na 9
hodinu, a zazvoňte prosím u vchodu na zvonek sociální služby nebo
pečovatelská služba.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba, kterou si obec zaregistrovala u Moravskoslezského
kraje, je součástí Sociálních služeb Starý Jičín. Je to terénní forma služby
sociální péče, poskytovaná zájemcům v jejich nepříznivé situaci, ve které
se ocitli důsledkem svého věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a potřebují tím pomoc druhé osoby. Je poskytovaná
zájemcům v jejich přirozeném sociálním prostředí – v jejich
domácnostech. Provozní doba pečovatelské služby je v pracovní dny od
6:30 do 16:00 hodin.
Naše pečovatelská služba se poskytuje této cílové skupině osob/zájemců:
 mladším dospělým (19 – 26 let),
 dospělým (27 – 64 let),
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 mladším seniorům (65 – 80 let),
 starším seniorům (nad 80 let),
 rodinám, ve kterých se narodily 3 a více dětí do 4 let věku dětí.
Máme 4 pracovníky. Sociální pracovnici/vedoucí SOSsj, dvě pracovnice
v sociálních službách/pečovatelky a pracovnici na dohodu o provedení
práce, která zastoupí pečovatelky v jejich nepřítomnosti.
Pečovatelská služba poskytuje činnosti a úkony dané zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách a doplňující vyhláškou č. 505/2006. Sociální
služby se neposkytují zdarma, klient si službu hradí dle platného ceníku
(umístěn na webových stránkách obce v odkazu Sociální
služby/pečovatelská služba). Veškeré ostatní provozní náklady hradí
poskytovatel. Zákon č.108/2006, také vymezuje okruh klientů pečovatelské
služby, kterým je služba poskytována bezplatně.
Pečovatelská služba pečuje o klienty nejen nemohoucí/imobilní, ale také
dopomáhá klientům v těch úkonech/činnostech, které již sami nezvládnou
nebo pomáhá osobám, které se o své blízké „starají“ a ještě pracují, bydlí
daleko apod.
Příklady, kdy si můžu požádat o pomoc:
 Upadnu nebo se vrátím z nemocnice po zákroku – vyšetření.
Onemocním – a potřebuji dopomoc při hygieně, přípravě a podání jídla a
pití (snídaně, svačinka, večeře), s dovezením oběda, nákupem, odvozem
a doprovodem k lékaři nebo vyřízení svých ostatních osobních
záležitostí, vyzvednout léky, udržovat domácnost (běžný úklid),
převléknout lůžko, pomoc s praním prádla a žehlením, doprovodem na
procházku.
 Totéž, když mi pomáhá rodina, sousedé a je to pro ně již namáhavé
(časově, pracovně).
 Nebo si prozatím vše zvládám sám/a a rozhodnu se využít dopomoc jen
v tom, co je pro mne již namáhavé, např. se zajištěním větších nákupů,
s běžným úklidem.
 U imobilních klientů můžeme provést péči až 4krát denně: s hygienou,
podáním jídla a pití, s polohováním apod. Provedeme celkovou péči o
klienta nebo pomůžeme pečujícím osobám pouze s určitým úkonem –
např. při hygieně, která je u imobilních klientů velmi náročná a
namáhavá, či s přesunem klienta na invalidní vozík, toaletu.
Pečovatelská služba se poskytuje na základě sjednané smlouvy. Sociální
pracovnice Vás navštíví u Vás doma a společně se domluvíme/dojednáme
rozsah poskytování služby (v čem potřebujete pomoc, jak jsme Vám ji
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schopni v našem provozu zajistit). Poté se sepíše písemná smlouva a začne
samotné poskytování péče. Může být poskytnuta jen na dobu určitou (po
dobu nemoci, sezónně – sníh/led, než si pečující osoby „zvyknou“ pečovat
o svého blízkého – zajistí pomůcky apod.).
Najdete nás v Pečovatelském domě Starý Jičín, v 1. poschodí, zvonky
označeny: sociální služby nebo pečovatelská služba.
Kontakt na nás, všední dny od 6:30 do 16:00:
mobil: 739 393 017 nebo 739 013 004, e-mail: cerna@stary-jicin.cz
Bc. Jana Černá

LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
MUDr. IVETA HAVLÍKOVÁ
sestra: Michaela Petřkovská
Starý Jičín – Vlčnov 35
Tel: 556 752 582
www.doktor-staryjicin.cz

PRÁZDINOVÝ
PROVOZ
ORDINACE:

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

Ordinace bude
uzavřena v době
dovolené:
od 13.8. do 24.8.2018.
V období prázdnin je
zkrácena ordinační
doba v úterý do 15:30
hodin.

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

DÁRCOVSTVÍ

KRVE

S potěšením sdělujeme, že Český červený kříž udělil zlatou
medaili prof. MUDr. J. Jánského panu Mgr. Michalu Janyškovi ze
Starého Jičína za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.
Děkuje Rada obce Starý Jičín
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N E M O V I T Ý CH V Ě C Í - 2 0 1 8
Do 31. května 2018 měla být, většinou
poplatníků daně z nemovitých věcí, uhrazena
tato daň pro letošní rok. Pokud jste platbu
doposud neprovedli, učiňte tak obratem.

Daň z nemovitých věcí můžete uhradit převodem
z účtu nebo na poště a to složenkou, kterou jste obdrželi od finanční správy
(neplatíte poštovné a je již vyplněna) nebo složenkou typu „A“. S jejímž
vyplněním Vám jistě poradí pracovníci pošty. Úhradu daně můžete provést
také přímým zaplacením na pokladně finančního úřadu - Územního
pracoviště v Novém Jičíně v úředních dnech v pondělí a ve středu 8:00 –
12:00 a 13:00 - 16:00 hod. Variabilní symbol bude Vaše rodné číslo.
V případě nejasností volejte ve všední dny mezi 6:00 až 13:00 hodinou
správci daně – kontakt:
Otakar Polák, vrchní referent, telefonní číslo: 606 727 882.
Finanční úřad - územní pracoviště v Novém Jičíně, Otakar Polák

PROTIDROGOVÝ

VLAK

Osmáci a deváťáci v protidrogovém vlaku
Dne 6.4.2018 jsme navštívili protidrogový vlak na nádraží v Novém Jičíně.
Na začátku jsme dostali krátký dotazník, který jsme dále doplňovali.
Během exkurze jsme procházeli příběhem, který byl postupně pouštěn na
plátně. Zjistili jsme, jak moc se nevyplatí řídit pod vlivem alkoholu, jak
odmítnout cigaretu nebo jaké to je, být ve vězeňské cele a na policejním
výslechu. V příběhu vystupovala mimo jiné Petra, která se z drog dostala,
ale Marcel si nedal říct a předávkoval se. Ve vlaku jsme navštívili taky
místo, ve kterém žili. Byl tam velký nepořádek, rozbité věci, na zemi
matrace a posprejované stěny. Měli také neustálý stres, jelikož potřebovali
peníze na drogy. Všechno bylo perfektně zpracované. Určitě bych nechtěl
v takovém prostředí žít. Zanechalo to ve mně dojem, že brát drogy se určitě
nevyplatí.
Děkujeme Obci Starý Jičín, že jsme měli možnost díky jejímu finančnímu
příspěvku tento program navštívit. Stálo to za to a možná to někomu
zachrání život.
Za osmáky a deváťáky Základní školy Starý Jičín, Jakub Sládeček
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BAZÉNU

Předejděte sousedským sporům.
Nechte si napustit bazén rychle a pohodlně!
Než omezovat sousedy, když napouštíte bazén ze sítě, je rychlejší,
efektivnější a výhodnější nechat si dovézt vodu cisternou vodárenské
společnosti.
Ostrava, 10. 5. 2018 – Místo zdlouhavého napouštění zahradního
bazénu z vodovodní sítě, které s sebou může přinést řadu
nepříjemností, si můžou lidé nechat dovézt vodu cisternou
Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava až domů.
Vodárenská společnost v letošním roce zjednodušila a zpřehlednila
cenovou politiku této služby. Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne
se negativně okolních odběratelů. Opatrnost je na místě také v případě
napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést rozbor
v laboratoři, zda je voda ke koupání vhodná.
Teplé jarní počasí a blížící se léto v letošním roce uspíšilo napouštění
zahradních bazénů. V jejich množství na počet obyvatel je Česká republika
evropským lídrem. Bazénů u domů v našich městech a vesnicích
s rozšiřující se zástavbou do krajiny stále přibývá. Jak správně postupovat
a které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené
vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti? Je efektivní napouštět
bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství
odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný
čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení
odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou
rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin
a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové
odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u
ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká
ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních
pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a
ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.
„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení. Když si lidé
nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které
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by mohly nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou nijak omezovat své
sousedy – předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském roce
jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili více než sto bazénů.
Nejaktivnější byli v tomto ohledu lidé na Opavsku,“ vysvětluje Koníř.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou
obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou
poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů
bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno
do osmi hodin večer. Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od
nejbližšího střediska SmVaK Ostrava, které službu poskytuje, a objemem
bazénu. V případě, že je možné bazén navézt jednou cisternou, činí cena do
vzdálenosti deseti kilometrů 1140 korun.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své
studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit,
zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře
společnosti Aqualia infraestacturas inženýring (www.ai-inzenyring.cz).
3

„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo
tvrdost vody doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo
být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší
tvrdosti vody také dochází k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou
se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a
povlaků na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká
vedoucí laboratoří společnosti Aqualia infraestructuras inženýring Lucie
Chlebková.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz

NÁHRADNÍ

RODINNÁ

PÉČE

Náhradní rodinná péče s akcentem na pěstounskou péči
Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které
nemohou být z různých důvodů vychovávány ve vlastní rodině. V
současné době jsou pouze zřídka umísťovány do náhradní rodinné péče
děti, kterým oba rodiče zemřeli. V naprosté většině se jedná o tzv. sociálně
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osiřelé děti, které sice mají zpravidla alespoň jednoho z rodičů, ale ti se o
ně nechtějí nebo nemohou postarat.
Náhradní rodinná péče je tedy forma péče o děti, která dává dětem možnost
vyrůstat v přirozeném prostředí, jež má celkově pozitivní vliv na biopsycho-sociální vývoj dětí. Děti mají takto šanci postupně si osvojit
žádoucí hodnoty, normy, mají možnost vnímat fungování členů
domácnosti v nejrůznějších rolích, apod. Péče o děti v jiném výchovném
prostředí než v jejich biologické rodině, se v České republice uskutečňuje v
těchto právních režimech: osvojení (dříve tzv. adopce), svěření do péče
jiné osoby, poručenství a pěstounská péče.
Pěstounská péče je ze strany státu finančně podporovaná a kontrolovaná
forma náhradní rodinné péče, která má ze zákona přednost před ústavní
výchovou. O svěření dítěte do pěstounské péče vždy rozhoduje příslušný
soud.
Děti svěřené do pěstounské péče většinou své rodiče znají a předpokládá se
tedy i kontakt rodiče nebo jiného člena širší biologické rodiny s dítětem.
Práva a povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti vůči dítěti jsou
dány občanským zákoníkem, zásahy do této oblasti může činit jen soud.
Pěstoun tak má právo dítě zpravidla zastupovat v běžných záležitostech, je
rovněž osobou odpovědnou za výchovu dítěte. V zásadních otázkách, tzn.
vážné lékařské zákroky, výběr školy, apod., je potřeba souhlasu zákonného
zástupce nebo soudu.
Pěstounská péče končí nejpozději zletilostí dítěte nebo nabytím plné
svéprávnosti.
Nynější právní úprava obsahuje několik forem pěstounské péče.
U příbuzenské pěstounské péče se stává pěstounem příbuzný dítěte, který
si podává návrh k soudu. Soud takovéto osobě dá vždy přednost před jinou
osobou, ledaže by to nebylo v souladu se zájmy dítěte.
V případě nepříbuzenské pěstounské péče je pěstounem cizí osoba. V
tomto případě vede příslušný krajský úřad seznam dlouhodobých a
prověřených pěstounů, ze kterého následně ke konkrétnímu dítěti vyhledá
vhodného pěstouna.
Poslední formou je pěstounská péče na přechodnou dobu, specifická svou
krátkodobou péčí, která trvá maximálně jeden rok. Během této doby by
mělo dojít k sanaci původní rodiny tak, aby se do ní mohlo dítě co nejdříve
vrátit, popřípadě by mělo dojít k jinému řešení poměrů dítěte. Tato forma
péče je tedy přechodným řešením situace dětí, které by jinak musely
pobývat v ústavním zařízení. I v tomto případě vede příslušný krajský úřad
seznam prověřených pěstounů, ze kterého přiděluje dítěti vhodného
pěstouna na přechodnou dobu. Pěstouni, kteří jsou uvedeni v takovémto
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seznamu, tímto vystřídají za svou dráhu pěstouna na přechodnou dobu
bezpochyby větší počet dětí.
Uvažuje-li čtenář tohoto článku o zařazení do některého ze seznamů osob
vhodných stát se pěstounem, je nejvhodnější kontaktovat nejprve místě
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, oddělení sociálněprávní ochrany dětí (SPOD), a požádat o detailní informace k náhradní
rodinné péči. Následně je možné na oddělení SPOD podat žádost o
zařazení do evidence zájemců o zprostředkování pěstounské péče, ve věci
bude založena spisová dokumentace, příslušný sociální pracovník zajistí
další nutné podklady pro správní řízení, např. opis z evidence Rejstříku
trestů, zprávu o zdravotním stavu žadatele, záznam z provedeného
sociálního šetření. Kopie spisové dokumentace se následně postoupí na
krajský úřad, který vede evidenci dětí a evidenci žadatelů vhodných stát se
pěstouny.
Krajský úřad, jakmile obdrží spisovou dokumentaci, provede odborné
posouzení žadatele, což fakticky znamená posouzení bezúhonnosti,
zdravotního stavu a psychologické posouzení. Součástí procesu je dále
odborná příprava, v rámci které se dozví žadatel informace týkající se
specifik péče o děti (např. psychologické aspekty péče o dítě, právní rámec
pěstounské péče).
Následně uvedený správní orgán rozhodne o zařazení (nezařazení) žadatele
do příslušného seznamu.
Mgr. Richard Pešat
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, MěÚ Nový Jičín
telefon: +420 556 768 335, e-mail: rpesat@novyjicin-town.cz,
web:www.novyjicin.cz

FARNOST

SV.

VÁCLAVA

ZBLÍZKA

Milí občané, jistě jste zaregistrovali, že v pátek 25. května
proběhla v naší zemi tzv. „Noc kostelů“. Do této akce,
která má svůj původ v Rakousku, se v naší zemi letos
přihlásilo 1442 kostelů a modliteben. Mezi ně patřily i dva
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chrámy z naší farnosti a každý tak měl možnost poznat kostel z tzv.
zákulisí. Podívat se tam, kde se běžně nedostane, seznámit se s historií
kostela, sáhnout si na zvony, nebo pobýt jen tak v tichosti na tom
kouzelném místě, kde na nás dýchá klid a pokoj. Pokud jste některý
z kostelů navštívili a líbilo se vám tam, jsme rádi. Do této akce
organizátoři investovali nemálo času a úsilí právě pro tento účel. Jménem
farní rady upřímně děkuji všem ochotným farníkům ze Starojické Lhoty a
Starého Jičína, také všem účinkujícím a pomocníkům z okolí, kteří svou
pomocí přispěli ke společnému dobrému Božímu dílu.
První svaté přijímání letos v naší farnosti příjme 15 dětí 3. ročníku ZŠ.
Zásluhou obětavého úsilí paní katechetky M. Cigánkové, která děti celý
školní rok připravovala, tak můžeme slavit tento pro celou farnost
významný den v neděli 3. června při slavné mši svaté v 7:45 hodin
v chrámu Sv. Václava.
Zveme občany k návštěvě farní knihovny, která se nachází v opravených
prostorách suterénu fary a je pro vás otevřena každou neděli po mši svaté,
tedy od cca 9:00 do 9:30 hodin. Ke každému titulu vám rád dá své
doporučení Petr Sládeček, který má o knihovnu pečlivou starost.
Děkujeme.
V prostorách farního suterénu také vybírá MO KDU-ČSL jízdní kola, která
vám již dosloužila, a která poté pomáhají dětem v Africe, konkrétně
zkracují školákům v Gambii cestu ke vzdělání. Akce probíhá pro
neziskovou organizaci „Kola pro Afriku“. Kola můžete přivézt po
domluvě na tel: 777 947 790.
Farní sbor zve do svých řad každého, kdo si zpívá jen tak, pro radost.
Pojďme zpívat společně, znalost not není podmínkou, rozdílnost není
překážkou.
Pozvánka: V neděli 5. srpna vás farnost ve spolupráci s MO KDU-ČSL
srdečně zve na Pouť k Panně Marii u Oční studánky. Mše svatá začíná ve
14:30 hodin.
Aktuální informace, pozvánky, přehled Bohoslužeb a další zajímavosti a
fotografie z akcí v naši farnosti naleznete na webových stránkách:

www.farnostsj.wz.cz
Stránku připravil Pavel Vahalík

Starojický zpravodaj č. 02/2018

PŘEHLED

30

HODŮ VE FARNOSTI

Přehled hodů a slavností ve farnosti Starý Jičín v roce 2018:
Místo:
Svinec –
Oční
studánka

Datum:
neděle 5.8.

Petřkovice neděle 12.8.
Starojická
Lhota
Janovice
Kojetín
Starý Jičín

neděle 19. 8.

Poznámka:
Pouť k Panně Marii
Pouť + 13.8. mše sv. v kapli za děti a
mládež
Hody + 20.8. mše sv. za děti a mládež

neděle 2.9.
neděle 9.9.
pátek 28.9.

Hody + 3.9. mše sv. za děti a mládež
Hody + 10.9. mše sv. za děti a mládež
Slavnost sv. Václava (státní svátek)
Běh sv. Václava (26. ročník), mše sv. ve
Starý Jičín sobota 29.9.
13:00
Starý Jičín neděle 30.9.
Hody, mše sv. v 7:45
Starý Jičín pondělí 1.10. Hodová mše sv. za děti a mládež
Loučka
neděle 7.10.
Hody + 8.10. mše sv. za děti a mládež
Hůrka
neděle 14.10. Hody + 15.10. mše sv. za děti a mládež
Starý Jičín neděle 21.10. Misijní neděle, mše sv. v 7:45
Starý Jičín neděle 27.10. Biřmování
Hodová mše sv. ve starojickém kostele
Vlčnov
neděle 28.10.
v 7:45
Vlčnov
pondělí 29.10. Mše sv. za děti a mládež
Starý Jičín čtvrtek 1.11.
Slavnost všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé –
Starý Jičín pátek 2.11.
„Dušičky“
Petřkovice neděle 4.11.
Hody + 5.11. mše sv. za děti a mládež
Hodová mše sv. ve starojickém kostele
Jičina
neděle 11.11.
v 7:45
Jičina
pondělí 12.11. Mše sv. v kapli na Jičině za děti a mládež
Palačov
neděle 18. 11. Hody + 19.11. mše sv. za děti a mládež
Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv.
Starý Jičín neděle 25.11.
v 7:45
Aktuální časy bohoslužeb na www. farnostsj.wz.cz
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O R E L, J E D N O T A S T A R Ý J I Č Í N - V L Č N O V
V sobotu 12. května se v 8:00 hodin před kostelem
sv. Václava na Starém Jičíně sjeli cyklisté všech
věkových skupin, od rodičů po předškoláky,
aby se vydali na cyklopouť rodin, která měla svůj cíl na Svatém Hostýně.
Účastníkům této tradiční akce, kterou pořádají místní orlové, požehnal
duchovní rádce zdejšího Orla a místní farář P. Petr Dokládal. Poté se za
nejistě vyhlížejícího počasí vydali poutníci na cestu směr Sv. Hostýn. Brzy
se ale ukázalo sluníčko, které nás doprovázelo po celý Boží den. Po cestě
s mnoha zastávkami jsme dorazili na ono posvátné místo, na které před
70ti lety začali Orlové navzdor režimu putovat s každoroční pravidelností.
Po malém odpočinku a ubytování většiny z více, než 50 poutníků, jsme se
těšili na mši svatou v bazilice, kterou pro nás sloužil P. Petr Dujka (člen
duchovní rady Orla ČR). Poté jsme se všichni setkali u společného
táboráku a po náročném, ale požehnaném dni jsme se někteří rozjeli do
svých domovů, jiní se chystali k noclehu v jednom z poutních domů.
Dnešní počasí i
cyklopouť
prostě byly
vymodlené.
Děkujeme.
Další fotografii
naleznete na
poslední straně
zpravodaje.
Za Orla Pavel Vahalík

SKAUTI STARÉHO JIČÍNA
Zimní čas je za námi a skauti Starého Jičína přivítali sluníčko tradičním
výstupem k Mohyle padlých skautů na Ivančeně pod vrcholem Lysé hory.
Tentokrát se připojili i někteří rodiče, kteří nezůstali v pozadí a připojili se
do putovních her jako např. vrah a bomba, potopa, nálety. V cíli nás bylo
přes 3 000 skautů nejen z ČR. Po slavnostním ceremoniálu a zazpívání
hymny jsme vyrazili na zmrzlinu a domů. Cestou dolů nás čekala výzva
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v podobě bosých nohou. S teplým počasím, blížícími se prázdninami a
celoročním snažení se budeme odreagovávat převážně venku, proto děkuji
Orlicím za pomoc při “jarním“ úklidu klubovny.

Do prázdnin zbývá málo a i přesto na nás ještě čeká Laserhra, bazén a
posezeníčko s rodiči, kdy ukončíme další skautský rok. Po prázdninách pak
opět na viděnou při zahájení dalšího roku.
Skauti Starého Jičína chtějí moc PODĚKOVAT Obci Starý Jičín, panu
starostovi Hrnčířovi i rodičům za podporu naší činnosti a důvěru. Přejeme
slunné a zážitky nabité prázdniny.
Kristýna Akšu Kelnarová

TURISTÉ

ZE

STAROJICKÉ

LHOTY

Jarní akce lhotských turistů nebývají jen o výletech do přírody. Na začátku
března jsme uspořádali cestopisnou besedu o životě a cestování po Číně.
Naši spoluobčané Monika a Filip Kopeckých strávili pracovně dva roky
v této zemi a připravili nám poutavé vyprávění nejen o svých
cestovatelských zážitcích, ale hlavně o tom, jak v Číně funguje běžný život
a s jakými nástrahami se tam setkávali. Jejich vyprávění doplnili i někteří
účastníci besedy, kteří je v Číně navštívili a spolu s nimi procestovali různé
oblasti této obrovské země a vylíčili nám také své netradiční zážitky.
Monika s Filipem besedu oživili nejen fotografiemi, ale také ukázkami

Starojický zpravodaj č. 02/2018

33

zajímavých čínských suvenýrů a také pravými čínskými gurmánskými
specialitami, které mohli účastníci samozřejmě ochutnat. Pomyslnou
třešničkou na dortu byly i tradiční čínské koláčky štěstí, připravené pro
každého účastníka, se zapečenými čínskými věštbami, které účastníkům
mnohdy nastínily zajímavá okénka do budoucnosti.
Poslední březnová neděle pak patřila Orientační automobilové soutěži, ve
které své síly změřily rodinné i přátelské posádky, které po neznámé trase
plnily netradiční úkoly. Soutěž prověří nejen orientační smysl účastníků,
ale hlavně koordinaci a umění komunikace posádek, kdy si třeba
partnerské dvojice zábavnou formou prověří, jak zvládají „krizové“
situace. Soutěž je spojena i s krátkou vycházkou do přírody na zajímavé a
dosud lhotskými turisty nenavštívené místo. Letos jsme tak objevili
zříceninu hradu Drahotuš, kde si děti mohly najít i opravdový poklad. Také
jsme navštívili obec Rouské, která je proslulá největším počtem slunečních
hodin v republice.
Další jarní akcí byla velikonoční vycházka, spojená s tradiční pomlázkou.
Letos jsme se prošli v okolí rozhledny nad Poličnou. Letošní příjemné jarní
počasí umožnilo také několik cyklistických vyjížděk a hlavně se povedl i
38. ročník Pochodu ze Lhoty do Lhoty. Tato jarní vycházka po Starojicku
přilákala turisty nejen ze Lhoty, ale i z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Tradičně je proto vyhlašován nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník.
Už se pomalu těšíme na další letní putování, kdy nás mimo jiné čeká
například výlet na Súlovské skály nebo Noční výplaz na Lysou horu.
Můžete se také přidat k nám.

Orientační automobilová soutěž
- sluneční hodiny v Rouském.

Účastníci 38. ročníku pochodu ze
Lhoty do Lhoty zdraví starostu
Rudolfa Hrnčíře.

Těší se na vás Turisté ze Starojické Lhoty.
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VLČNOVĚ

V září 2017 byla v místní tělocvičně Základní školy Starý Jičín obnovena
činnost volejbalového kroužku pod vedením Miroslava Kramoliše a Jiřího
Černocha. (Fotografie na zadní straně zpravodaje.)
Scházíme se každé pondělí v 17:00 hodin, nyní od května na kurtech ve
Vlčnově. Základ kroužku tvoří kluci a holky ve věku 10 až 13 let, ale
zveme i ostatní.
Pro zlepšení úrovně mladých se těchto tréninků zúčastnili i zkušení
volejbalisté. Tím bych chtěl především poděkovat za tento přístup
Michaele Černochové, Radimovi Pospěchovi a Petrovi Kalíškovi.
Mladí zájemci, přijďte se podívat a třeba vás to také zaujme. Do poloviny
září trénujeme na kurtech ve Vlčnově, kde se žádný poplatek neplatí.
Od poloviny září trénujeme v tělocvičně ZŠ Starý Jičín a vybíráme
poplatek 200,- Kč na pololetí. Na vaši účast se těší volejbalisté.
Autor článku: Miroslav Kramoliš

SDH

STAROJICKÁ LHOTA
MLADÍ HASIČI

V dubnu se v česku
uskutečnila akce
UKLIĎMĚ SVĚT,
UKLIĎME
ČESKO, do které se
zapojili i mladí
hasiči ze Starojické
Lhoty.
Se svým vedoucím
si vyšli a sbírali
odpadky kolem příjezdových cest k jejich vesnici.
Děti tak dostaly pohled, jak je důležité neodhazovat odpadky na místa k
tomu neurčená, a udržovat pořádek kolem sebe. Když se pak děti ohlédly,
měly radost, že za sebou vidí čisté prostředí. Odměnou jim byl večer her,
kdy si třeba vyzkoušeli být chvíli slepí, a na závěr dne se promítaly večerní
pohádky s přespáním v hasičárně.
Těšíme se na další takové akce, které budou prospěšné naší krajině a zemi.
Vedoucí mladých hasičů, Aleš Pavlík

Starojický zpravodaj č. 02/2018

KULTURA

A

SPORT

35

V H E Ř M A N I C Í CH

V období února až května se konalo v Heřmanicích několik akcí, jejímiž
pořadateli byli Osadní výbor v Heřmanicích s výborem spolku HEŘMAN.
Čisté Heřmanice. Výchovná akce se konala v sobotu 17. března.
Účastníků včetně dětí bylo 14 a posbírali odpadky od kříže za obcí až
rybníkům na ploše o délce 3 km.
Malování a zdobení velikonočních vajíček, výroba velikonočních
ozdob, pletení tatarů se konalo 23. března. Aktivně se účastnilo a inspiraci
našlo 36 účastníků, nejen místních, ale taky ze Starojické Lhoty a Nového
Jičína.
Velikonoční pétanquový turnaj. Už 3. ročník se konal 31. března jako
indoorový v sálech pohostinství. Účastnilo se 7 týmů z Hranic, Polouvsí,
Starojické Lhoty a Heřmanic. Tentokrát zvítězily týmy Polouvsí před
dvěma týmy z Heřmanic.
Velikonoční klapotání. Ani letos chlapci neporušili velikonoční tradici
a od zeleného čtvrtku do bílé soboty nahrazovali vyzvánění zvonů
svým klapotáním.
U příležitosti 80. narozenin Jiřinky Markusové, která nyní žije u
dcery na Starém Jičíně, ji 4. dubna navštívili členové osadního výboru a
výboru spolku Heřman. Popřáli své bývalé člence hodně zdraví a
zavzpomínali si s ní.
Heřmanické koštování. V sobotu 21. dubna se konal se již 5. ročník.
Účastníků z Heřmanic, Nového Jičína, Dubu, Polomi, a Blahutovic bylo
přes 50. Hodnoceno bylo 15 vzorků slivovice, 9 vzorků domácích likérů a
11 vzorků moučníků (zákusků). Tajného hodnocení se účastnili všichni
přítomní (děti jen moučníků!). Výsledky soutěže:
O nejlepší slivovici: 1. Šopík Zdeněk, 2. Martiňák Fr. (Polom), 3. Szczurek
Michal.
O nejlepší domácí likér: 1. Máchová Eva, 2. Szczurková Jana,
3. Dohnalová Dajana.
O nejlepší moučník: 1. Hloušková Ema (Nový Jičín), 2. Kantorová Klára,
3. Dohnalová Denisa (Nový Jičín). Mimo umístěných na prvních třech
místech se všichni ostatní soutěžící umístili na 4. místě a naplnili tak heslo:
Není důležité zvítězit, ale účastnit se.
Stavění máje. Po spontánním rozhodnutí postavili nadšenci 1. května
máj. Snad vydrží do konce měsíce a nebude skácen neplánovaně.
Uctění památky obětí násilí s lampiónovým průvodem se konalo 5.
května. Probíhaly soutěže pro děti, opékaní špekáčků a volná zábava na
dětském hřišti. Po setmění vyšel, proti proudu času, neformální
lampiónový průvod k pomníku osvobození, kde si účastníci připomněli
obsazení Heřmanic sovětskou armádou bez boje. K násilí přesto došlo,
byly znásilněny dvě ženy. Památku nejen padlých, ale všech obětí násilí si
účastníci připomněli chvilkou ticha. Průvod pokračoval k soše sv. Anny,
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postavené původně obětem 1. světové války a nakonec ke kříži za vsí.
Letos uplynulo 200 let od postavení kříže, jako díkuvzdání za ukončení
napoleonských válek v Evropě. Heřmanicím jej věnoval donátor
Baltazar Bystřický. U památného stromu, Lípy porozumění, si
připomněli účastníci její vysazení při slavnosti v roce 1946, u příležitosti
1. svobodných voleb po válce. Lípa je taky němou připomínkou
důsledku občanské nenávisti a netolerance, roku vyhnání místních obyvatel
německé národnosti. Akce byla ukončena zpěvem státní hymny a malým
ohňostrojem.
Svatodušní smažení vajec. Klub důchodců jej letos 17. května
pořádal Heřmanicích, na které spolu s členy z Dubu letos přišla řada.
Počasí přálo, akce se vydařila.
Zveme na příští akce, pořádané v Heřmanicích:
a) 2. 6. Zájezd Bouzov, Javoříčko, Sv. Kopeček.
b) 30. 6. Dětský den.
c) 28. 7. Heřmanický pétanquový turnaj jednotlivců.
d) 25. 8. Slavnostní otevření vícefunkčního hřiště, doprovázené
volejbalovým a pétanquovým turnajem a následně kulturním
programem.
Antonín Dorazil – předseda osadního výboru v Heřmanicích

SLAVÍME SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
I ve druhé půlce letošního školního roku se nám dařilo na poli sportovním.
Hned z několika sportovních akcí jsme přivezli velmi cenné medaile.
Nejdříve se předvedli naši fotbalisté ze 7. – 9. tříd. V okrskovém kole
v Novém Jičíně se postupně utkali se ZŠ Jičínská Příbor, ZŠ Hodslavice a
s novojičínskými školami ZŠ Komenského 66 a 68. Ani v jednom klání
jsme nepoznali hořkost porážky a po třech vítězstvích a jedné remíze jsme
mohli slavit. Obsadili jsme 1. příčku a postoupili do okresního finále,
které se uskutečnilo v Bílovci.
Tam jsme se v prvním zápase střetli s domácí ZŠ Komenského Bílovec a
uhráli remízu. Poté jsme porazili kluky ze ZŠ Fulnek a postoupili do
semifinále, kde nás čekal soupeř ze ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice. Po
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velmi vyrovnaném průběhu, kdy utkání skončilo za nerozhodného stavu,
musely o výsledky rozhodnout penalty. Ty naši kluci zvládli lépe
a postoupili tak do finále. V něm jsme se opět utkali s bíloveckou školou.
Po třech zápasech, které jsme odehráli takřka bez střídání, už nám ve finále
moc sil nezbylo a zápas prohráli. Nicméně to nemuselo kluky mrzet.
Obsadili 2. příčku a získali stříbrné medaile, což je na úrovni celého
novojičínského okresu opravdu pěkný úspěch. Velkou gratulaci a pochvalu
za reprezentaci školy si zaslouží: Kuba Zdražil, Vráťa Vahalík, Mirek
Synek, Martin Hrubý, Robin Raška, Martin Hub, Jarek Václavík,
Olda Vahalík, Kamil Krutílek, Tomáš Novotný a Jan David.
Další výrazný úspěch jsme zaznamenali v Odrách, kde proběhlo okresní
kolo populární soutěže v Olympijském víceboji, kde musí děti předvést
svoji sportovní všestrannost. V pěti disciplínách (trojskok, hod
medicinbalem, kliky, skok přes švihadlo a vytrvalostní běh) se předvedlo
také 11 našich závodníků. A ti dokázali ve velmi náročné soutěži
vybojovat celkem sedm medailí. V soutěži jednotlivců získal ve své
věkové kategorii bronzovou medaili Jakub Jurčák. O stříbrnou medaili se
zasloužili Štěpánka Dubcová, Lukáš Hub a Lukáš Hasal, kteří si
vybojovali také postup do krajského kola. A skončili jsme i na stupínku
nejvyšším. Na něj vystoupila Vanda Křížková a v nejmladší
kategorii Agátka Horutová. Obě také postupují do kraje. Jako třešnička
na dortu pak bylo vyhlášení nejlepších družstev, kde jsme obsadili pěkné 3.
místo a rovněž postoupili do krajského finále, které se uskuteční 30.
května v Havířově (již po uzávěrce). Za tento velmi podařený závod
ověnčený medailemi děkujeme našim reprezentantům: Agátka Horutová,
Lukáš Hasal, Štěpánka Dubcová, Vanda Křížková, Lukáš Hub,
Matyáš Orlita, Zuzka Hrňová, Barča Losertová, Jakub Jurčák,
Blaženka Orlitová a Nikola Štramberská (Fotografie na poslední straně
zpravodaje).
Nesmíme zapomenout na naše velmi šikovné házenkářky, kterým se
podařilo zvítězit v okresním finále házené mladších dívek a postoupit do
krajského finále ve Frýdku Místku. V něm rovněž zvítězily a staly se tak
podobně jako v loňském roce nejlepším školním družstvem
Moravskoslezského kraje. Navíc postoupily do republikového finále, které
se uskuteční od 23.- 25.5. ve Velké Bystřici. Reprezentovala nás tato
děvčata: Zuzka Hrňová, Barča Losertová, Blaženka Orlitová, Markéta
Bělíčková, Štěpánka Dubcová, Eliška Burianová, Sára Pituchová,
Adriana Šemberová, Sandra Hubová, Tereza Kemlová a Kristýna
Hýžová (Fotografie na poslední straně zpravodaje).
A začaly nám již také atletické soutěže, na které se vždy těšíme. Na
atletickém stadioně v Novém Jičíně jsme si poměřili síly se všemi
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novojičínskými školami v soutěži družstev Pohár rozhlasu. U mladších
kluků jsme obsadili 3. místo, starší kluci byli na 2. místě. A nejlepšími
mezi všemi školami (ZŠ Tyršova, Komenského 66, Komenského 68,
Jubilejní) byly naše mladší holky a také družstvo starších holek. Snad
se bude dařit i v okresním kole v Kopřivnici.
Do sportovních aktivit se mohly zapojit děti naší školy také v rámci
školních atletických závodů, které pro ně byly zorganizovány. Byla to pro
nás taková generální zkouška, abychom věděli, na čem máme ještě
„zapracovat" před okresními závody. Atleti si mohli vybrat disciplínu, na
kterou si troufnou a kterou mají rádi. A ti nejšikovnější zvládli všechny
čtyři a byli tak hodnoceni i v rámci čtyřboje. V něm byly nejlepší mezi
staršími holkami Nela Nasswtterová, Nikola Štramberská a Katka
Kremlová. Z mladších zvítězila Blaženka Orlitová, druhá byla Barbora
Losertová a na 3. místě skončila Vanda Křížková. U kluků byl
nejvšestrannější Tomáš Tisovský.
A úplně poslední zpráva ze školního sportu. I letos byl uspořádán pro děti
naší školy oblíbený florbalový maraton. Proti sobě v pondělí 7. května
nastoupila družstva bílých a černých, celkem přes 40 florbalistů.
Nejmladšímu účastníku bylo 12 let, naopak nejstaršímu „něco přes 60".
Nakonec zvítězil tým bílých celkovým skóre 103:81. Důležitější než skóre
na tomto turnaji bylo to, že se děti dokázaly společně domluvit a
zasportovat podle pravidel fair play. I díky tomu všichni účastníci dohráli
v pořádku bez zranění a s úsměvem na rtech. Na závěr byli hráči odměněni
účastnickým listem, sladkou odměnou a zaslouženým potleskem. Ve
sportu jsme se opravdu nenudili. Jak dopadneme v následujících soutěžích,
vám sdělíme až v příštím zpravodaji. Určitě dětem budeme všichni držet
palce, ať naši školu nebo obec Starý Jičín reprezentují co nejlépe.
Kateřina Horutová
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Do krajského kola Recitační
soutěže se z naší školy povedlo
postoupit Amálce Cigánkové z 2.
B, Blažence Orlitové ze 7. B a
Nině Nevrlové z 9. B. V pátek
13. dubna se vydaly předvést své
umění do Ostravy, kde každá
soupeřila s jedenácti dalšími
recitátory. Děvčata jsou možná
smutná, že se jim nepodařilo
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přivézt zpátky diplomy a postup do republikového kola. Ke smutku však
nemají důvod. Mezi ostatními soutěžícími se ani jedna z nich neztratila.
Posoudit, kdo postoupí a kdo ne, bylo skutečně těžké a porota měla složité
rozhodování. Můžeme jen tiše závidět sportovcům, kteří své výkony změří,
spočítají góly, body a mají jasno. Za skvělé výkony bychom chtěli Amálce,
Blažence a Nině poděkovat. O tom, jak naše reprezentantky výborně
recitují, jste se mohli přesvědčit na školní akademii 20. května 2018.
Lada Ocásková

PŘÍRODOVĚDNÉ SOUSTŘEDĚNÍ
S nástupem jara se ohlásily také nejrůznější přírodovědné soutěže. V
březnu jsme se s žáky naší školy vydali na Vsetínský zámek – na soutěž
Jaloveček. Soutěž byla rozdělena na dva dny – pro žáky 1. a 2. stupně.
Soutěžilo se v 5ti členných družstvech na téma: „Voda – život v ní a kolem
ní.“ Žáci společně psali test, řešili zajímavé úlohy, poznávali vodní
rostliny, živočichy ... a také jejich hlasy. Tým žáků 1. stupně ve složení:
Magdaléna Janýšková, Markéta Cigánková, Anna Ocásková, Lukáš
Hasal a Josef Šustek získal v konkurenci dvaceti škol cenné 2. místo.
Dva týmy druhého stupně, které soutěžily o den později, pokračovaly v
krásném umístění. 3. místo obsadil tým s kapitánkou Ellen Pavlíkovou a
členy Julii Hrdličkovou, Vojtěchem Janýškou, Jaroslavem Václavíkem
a Štěpánem Cigánkem. Pouze o půl bodu za nimi a tedy na 4. místě se
umístil tým děvčat z 8. ročníku a to Nela Nasswetterová, Hana
Pavlíková, Kateřina Jurošová, Marie Rybářová a Veronika Hasalová.
V dubnu se pak výherci školního kola Biologické olympiády zúčastnili
kola okresního. Vstupenkou k účasti jim bylo nejen úspěšné zvládnutí
školního kola, ale také vypracování vstupního úkolu na téma „Pohyb“. V
kategorii žáků 6. a 7. tříd naši školu reprezentovala 2 děvčata ze 7. B.
Julie Hrdličková obsadila pěkné 10. místo a Ellen Pavlíková okresní
kolo vyhrála a postupuje do krajského kola, které se bude konat 25.
května v Ostravě. V kategorii 8. a 9. ročníků jsme v okresním kole
Biologické olympiády měli také 2 zkušené přírodovědce. Jan Janýška z 9.
A se umístil na 3. místě a Nela Nasswetterová z 8. ročníku na místě 2.
Oba také postupují do krajského kola.
Velkou radost také máme z účasti tříčlenného družstva ve složení Nela
Nasswetterová, Jan Janýška a Miroslav Jurčák na prestižní evropské
soutěži YPEF – Young People in Europen Forests = „Mladí lidé v
Evropských lesích“. Naši soutěžící mají za sebou již 2 soutěžní kola –
místní a regionální, konané na Střední lesnické škole v Hranicích. V obou
kolech zvítězili! Postupují tedy mezi 6 nejlepších týmů z celé České

Starojický zpravodaj č. 02/2018

40

republiky do kola národního, které bude probíhat ve dnech 13. a 14. 6. v
Kostelci nad Černými lesy u Prahy. Všem soutěžícím gratulujeme,
děkujeme za pěknou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším
soutěžení.
Marcela Cigánková

MATEŘSKÁ

ŠKOLA

STARÝ

JIČÍN

Letošní jaro jsme přivítali opět tradičně a společně a to vynášením Mořeny
ze vsi. Za doprovodu říkadel a popěvků jsme se vydali 22. 3. k vodě
(Grasmance), kde děti vhazovaly malé Mořeny vyrobené z rohlíků a sena.
Třída maláčků s pomocí krtečka probudila přírodu a krtkovy přátelé ze
zimního spánku hraním si se sluníčkem, ptáčky a kytičkami. Také jsme
s krtečkem tradičně oslavili svátek jara – Velikonoce. Poznávali jsme
domácí zvířátka na statku u Urbanů a Černochů. I když jsme maláčci a
máme malé nožky, zvládli jsme delší vycházku k Oční studánce. Sluníčko
hřálo víc a víc a probouzelo veškerý hmyz. Tolik jsme se do tohoto tématu
ponořili, že
jsme se
nakonec sami
proměnili
v překrásný
hmyz a
v podobě
berušek a
mravenců
popřáli
maminkám
besídkou
k jejich
svátku.
Třída velkáčů probouzela jaro společně s kometou Evelínou. Ta vzala děti
do učení a poté své znalosti předváděly u zápisu do 1. třídy. Aby toho
učení nebylo málo, začaly děti jezdit na plavecký výcvik. Jedna zvědavá
kapička se přichytila na Evelínin chvost a pomohla dětem s otvíráním Oční
studánky, kde pozorovaly a prozkoumávaly všechny živé tvorečky. Také se
s Evelínou prolétly po louce, kde je seznamovala se známými i neznámými
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květinami. Poté poznávaly život domácích zvířat a to přímo doma u našich
kamarádů Matouše, Lukáše a Haničky a také zemědělské stroje u
Františka.
Poté se
Evelína
pustila
s dětmi do
oslavy dne
matek, na
kterou si
připravily
básničky,
písničky,
tanečky a
ukázaly, že
jsou to
úžasní
sporťáci.
Tímto
děkujeme všem rodičům a prarodičům za úžasnou spolupráci.
Co nás ještě čeká?
17.5. Výlet na statek do Studénky
23.5. Firma Artistic – kouzlení a žonglování
1.6. Divadlo Šikulka
22.6. Divadlo Koloběžka.
Krásné a pohodové léto přeje kolektiv MŠ.

POZVÁNKA NA OSLAVU 40. výročí
VZNIKU MATEŘSKÉ ŠKOLY V PETŘKOVICÍCH
Srdečně zveme všechny bývalé i současné zaměstnance, žáky a hosty
na oslavu výročí Naší mateřské školy v Petřkovicích, která se
uskuteční na zahradě MŠ v sobotu 9. června 2018 od 13:30 hodin.
Program: * 13:30 zahájení
* 14:00 vystoupení dětí MŠ
* pasování předškoláků
* pohoštění
* možnost prohlídky budovy MŠ.
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SDH JANOVICE U STARÉHO JIČÍNA
Sobota 16. června 2018
10:00 XIII. ročník "O pohár starosty SDH Janovice v požárním útoku
mladých hasičů".
13:30 XXIII. ročník "O pohár starosty SDH Janovice v požárním útoku
mužů a žen".
Areál hřiště v Janovicích.

FK STARÝ JIČÍN z.s.
v neděli 17. června 2018
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 12. června 2018 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

SDH PALAČOV
Neděle 24. června 2018 od 13:00 hodin soutěž mladých hasičů.
Neděle 22. července 2018 od 13:00 hodin soutěž mužů, žen a
veteránů.
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Myslivecké sdružení Janovice
pořádá v sobotu dne 14. července 2018 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.

PALAČOVSKÉ CYKLOKLÁNÍ
pro celou rodinu
sobota 21. července 2018.
Prezentace v parku od 10:00 hodin – starty od 11:00 hodin.
Kategorie od 2 do 14 let, povinná přilba, trasy 150 m až 3 km dle věku,
netradiční soutěže pro celou rodinu, malování na obličej, hasičské auto,
DJ Langoš, dančí guláš, čokoládová fontána, rodiče si za své děti
zodpovídají sami.
Srdečně zvou Spolek Palačovské cykloklání, Pekárna Anežka,
Minipivovar Paličák, SDH Palačov, Obec Starý Jičín, Město Nový
Jičín, VÁHALA a spol. s r.o., Kolovratník Autotransit, s.r.o., Mlékárna
Valašské Meziříčí s.r.o. a další.
NOREX PALAČOV
zve všechny aktivní i pasivní fanoušky pivního moku na již

XXV. ročník

PIVNÍ ŠTAFETY 100 X 1 (50 X 1) PIVO
Kruté boje o nejrychleji vypité půllitry propuknou
v Palačově 29. července 2018 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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XXXV. ROČNÍK

TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
VE VOLEJBALE
O POHÁR STAROSTY OBCE STARÝ JIČÍN
Kdy:
sobota 4. srpna 2018 (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

130 OD ZALOŽENÍ POUTNÍHO MÍSTA
Panny Marie Lurdské v Petřkovicích
Toto výročí oslavíme v neděli 12. srpna 2018
Slavnostní mše svaté budou v 9:15 v místní kapli
a ve 14:30 u poutního místa P. Marie Lurdské na horách.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Myslivci ze Starého Jičína a Loučky
Vás srdečně zvou na

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
pořádané v sobotu 1. září 2018 od 12:30
v prostorách hasičárny ve Vlčnově.
Program: zvěřinové hody, skákací hrad pro děti, střelba ze vzduchovky,
ruské kuželky, kolo štěstí.
Koncert dechovky Starojičané. Hudební doprovod do večera.
Na Vaši účast se těší myslivci.
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KALENDÁŘ AKCÍ SPOLKŮ OBCE od 1. 6. do 31. 8.2018.
Porobnosti vám sdělí pořadatelé - odkazy jsou na webu obce.
Datum

Den

Místní část

2.6.

sobota

Heřmanice

2.6.
2.6.
3.6.

sobota
sobota
neděle

Jičina
Dub
Jičina

Pořadatel
Sp.
HEŘMAN+OsV
Osadní výbor
OsV
Osadní výbor

3.6.

neděle

Starý Jičín

Hrad Starý Jičín

3.6.

neděle

Starý Jičín
Vlčnov

Orel

6.6.

středa

Starý Jičín

Klub důchodců

10.6
10.6.

neděle
neděle

Jičina
Starý Jičín

SDH
FK Star. Jičín

10.6.

neděle

Starý Jičín

Hrad Starý Jičín

10.6
11.6.
16.6.
16.6.

neděle
pondělí
sobota
sobota

Star. Lhota
Starý Jičín
Starý Jičín
Janovice

Turisté
FK Star. Jičín
FK Star. Jičín
SDH

17.6.

sobota

Starý Jičín

FK Star. Jičín

17.6.

neděle

Bernartice n/O

SDH

20.6.

středa

Starý Jičín

Klub důchodců

Akce
Zájezd pro děti i dospělé - Bouzov, Javoříčko, Sv. Kopeček
Posezení u táborového ohně (Hájek) od 17:00
Dětský den - začátek ve 14:00
Dětský den (Hájek) od 14:00
HARLEY DAVIDSON a jiné schoppery a cruisery pro radost
dětem od 14:00
Dětský den, areál u hasičárny ve Vlčnově od 14.30
Jednodenní zájezd autobusem – Rapotín u Šumperka a
okolí
Soutěž v požárním útoku - žáci (Hájek) od 13:00
Fotbal dorost FK Starý Jičín - Český Těšín od 14:30
SOKOLNÍCI NA HRADĚ - od 12:00 h. Expozice dravců,
zajímavé vyprávění o práci záchranné stanice, zajímavosti
ze života dravců a šelem
Turistický výlet - Sulovské skály
Fotbal mladší přípravka FK Starý Jičín - Studénka od 17:00
Fotbal Muži FK Starý Jičín TJ Hukvaldy od 17:00
O pohár starosty SDH - Požární útok (muži, ženy) od 13:30
Fotbalový turnaj v malé kopané O POHÁR STAROSTY OBCE
za účasti místních částí od 9:00
Bernatský pohár - Požární útok (muži, ženy) od 13:30
Hranické hry bez hranic – účast vlastními vozidly
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22.6.

pátek

Star. Lhota

Turisté

23.6.

sobota

Starý Jičín

Hrad Starý Jičín

24.6.
29.6.
30.6.

neděle
pátek
sobota

SDH
Turisté
Mysliv. sdruž.

30.6.

sobota

Palačov
Star. Lhota
Star. Lhota
Starý JičínVlčnov

Noční výplaz na Lysou horu
ZÁPADNÍ FRONTA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Od 10:00 do 17:00 h.
Děj se odehrává za II. světové války v roce 1944/45.
Uvidíte dobytí a obsazení hradu, souboje německých a
amerických vojáků, zatýkání, vojenský soud, odsouzení…..
Dětská soutěž mladých hasičů od 13:00
Večerní pochod - za západem slunce
Myslivecké odpoledne - 14:00 na výletišti

SDH

O pohár starosty SDH - Požární útok (muži, ženy) od 16:00

30.6.

sobota

Heřmanice

Sp.
HEŘMAN+OsV

červen

Starý Jičín

Ves. muzeum

červenec - srpen

Starý Jičín

7.7.

sobota

Heřmanice

14.7.

sobota

Janovice

u Polzerů
Sp.
HEŘMAN+OsV
Mysliv. sdruž.

14.7.

sobota

Hůrka

SDH

20-21.7
21.7.
21.7.

pá - so
sobota
sobota

Star. Lhota
Palačov
Starý Jičín

SDH
SDH
Hrad Starý Jičín

22.7.

neděle

Starý Jičín

Hrad Starý Jičín

22.7.

neděle

Palačov

27.7.

pátek

Heřmanice

SDH
Petra
Michalíková

28.7.
29.7.

sobota
neděle

Heřmanice
Palačov

Sp. HEŘMAN+OsV
Norex

4.8.

sobota

Starý Jičín

TJ SOKOL

4.8.

sobota

Jičina

SDH

5.8.

neděle

SDH

5.8.

neděle

Farnost+KDU-ČSL

10.8.

pátek

Jičina
Starý Jičín
Vlčnov
Petřkovice

12.8.

neděle

Petřkovice

SDH + OsV

17.8.

pátek

Starý Jičín

Hrad Starý Jičín

18.8.

sobota

Starý Jičín

Hrad Starý Jičín

24.8.

pátek

Starý Jičín

Hrad Starý Jičín

25.8.

sobota

Starý Jičín

Hrad Starý Jičín

Star. Lhota

SDH

24.8.

pátek

SDH

25.8.

sobota

Heřmanice

Sp. HEŘMAN+OsV

25.8.
26.8.

sobota
neděle

Star. Lhota
Star. Lhota

SDH
SDH

27.8.

pondělí

Star. Lhota

Klub důchodců

Dětský den - od 15:00 u pohostinsví alternatiuvně na
fotbalovém hřišti
Výstava leteckých modelů a bojové techniky + dobové
fotografie z osvobozování republiky.
Výstava modelů hradů a historických budov.
Letní pétanquový turnaj od 14:00 - pétanquové hřiště
Myslivecké odpoledne od 13:00 na Myslivně v Janovicích
Noční soutěž, o pohár starosty SDH - Požární útok (muži,
ženy) od 21:00
Oslavy 110.výročí založení Spolku dobrovolných hasičů
Palačovské cykloklání od 10:00
Oba dny od 10 h. budou členové SHŠ ARMET z Vyškova
předvádět ukázky šermu s rozličnými středověkými
zbraněmi inspirovanými 14. a 15. stoletím a vyprávět o meči
jednoručním, dvouručním, sekerách, tesáku, řetězových
zbranícch a dalších.
Hasičská soutěž mužů, žen, veteránů od 13:00
Svatoanenská pouť - 16:00 mše v kapli, průvod poutníků ke
kříži za vsí, pobožnost, posezení.
Místní přebor v pétanque od 14:00 - pétanquové hřiště
Palačovské pivní posezení od 12:30
Volejbalový turnaj smíš.družstev, 34 ročník O POHÁR
STAROSTY OBCE - tenis.kurty od 8:30
Soutěž v požárním útoku - muži,ženy, veteráni (Hájek) od
13:00
O pohár starosty SDH - Požární útok (muži, ženy) od 13:00
Pouť k Panně Marii u Oční studánky od 14:30
Pouťová zábava od 20:00
130 let založení poutního místa Panny Marie Lurdské
v Petřkovicích. Slavnostní mše svaté budou v 9:15 v místní
kapli, a ve 14:30 u poutního místa P. Marie Lurdské na
horách
STRAŠIDELNÝ HRAD. Oba dny od 19:00 se můžete trochu
bát na večerní prohlídce hradu se strašidly - bílou paní,
upírem, čertem, vodníkem a dalšími strašidly.
HRADNÍ PLANETARIUM. Program pozorování hvězd
hvězdářskými dalekohledy s odborou přednáškou pod
vedením pracovníků hvězdárny Valašské Meziříčí.
Připravena je výstava vitrážových lamp, ručně
vyráběných v umělecké dílně nedaleko hradu.
Hodová diskotéka ve 20:00 na výletišti
Slavnostní otevření víceúčelového hřiště - Sportovní
program: Od 9:00 volejbalový a pétanquový turnaj od 14:00 Kulturní program.
Hodová zábava ve 20 hod na výletišti
Fotbal svobodní versus ženatí od 14:00 na hřišti
Hody se starojickými seniory na výletišti ve Starojické
Lhotě - od 11:00.
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ÚSTŘEDNA:
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starosta
556 785 154, 602 765 290
Ing. Rudolf Hrnčíř
hrncir@stary-jicin.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

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

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.hradstaryjicin.cz
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hodin. Příspěvky externích zpracovatelů nemusí vyjadřovat názor vydavatele. Neprošlo
jazykovou úpravou. Ceník inzerce je zveřejněn na www.stary-jicin.cz. Vydáno 31.5.2018.
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Cyklopouť rodin
na Svatý Hostýn
12.5.2018.
Článek strana 31.

Volejbalový kroužek
z Vlčnova:
Zleva: Miroslav Kramoliš,
Matyáš Orlita, Tereza
Kemlová, Patrik Zelenka,
Ondřej Bezděk, Jiří Černoch.
Klečící zleva: Bára Hasalová,
Natálie Kalíšková, Kateřina
Kalíšková, Marie Černochová.
Článek strana 34.

ZŠ Starý Jičín: Olympijský víceboj

ZŠ Starý Jičín:
1. místo v KF házené mladších
dívek.

Článek strana 37.

Článek strana 37.

