Vánoční laťka – strana 29.

Co se událo v Základní škole Starý Jičín.

Starojický zpravodaj č. 01/2018

2

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva
obce Starý Jičín konaného dne 13.12.2017:
18. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín, v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
18.1. Zastupitelstvo obce Starý Jičín určuje ověřovatele zápisu: pana
Aloise Pospěcha a pana Alana Prašivku.
18.2. Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje program jednání 18.
zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín dne 13.12.2017.
18.3. Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání schvaluje zprávu o
činnosti Rady obce Starý Jičín za období od 11.10.2017 do
06.12.2017.
18.4. Zastupitelstvo obce Starý Jičín bere na vědomí zprávu o činnosti
kontrolního výboru obce ze dne 06.11.2017 a finančního výboru
obce ze dne 08.11.2017.
Finanční záležitosti
18.5. Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením §13, odst. 1) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění schvaluje Směrnici č. VP 4/2017, která stanoví obecná pravidla
rozpočtového provizoria.
18. 6. Zastupitelstvo obce schvaluje delegování pravomocí ze
zastupitelstva obce na radu obce provádět změny rozpočtu
„rozpočtová opatření“ v roce 2018 bez omezení s výjimkou:
a) Zastupitelstvo obce si ponechá ve své působnosti rozpočtová opatření,
u kterých se zhorší výsledné saldo hospodaření oproti schválenému
rozpočtu.
b) Zastupitelstvo obce si ponechá ve své působnosti rozpočtová opatření, u
kterých je nutno snižovat rozpočtové výdaje v důsledku nenaplňování
rozpočtových příjmů (typ opatřená v §16, odst. 3) písm. c) zákona č.
250/2000 Sb.).
18.7. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční spoluúčast ve výši 600 tis.
Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Palačov (v
rámci rozpočtu obce r. 2018).
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18.8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření na 7. a 8.
změnu rozpočtu obce Starý Jičín na rok 2017.
Majetkoprávní záměry
Zastupitelstvo obce po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje prodej nemovitých
věcí:
18.9. obecních pozemků v k.ú. Jičina, zaměřených geometrickým plánem
č. 419-56/2017, tj. pozemek p.č. 778/11 – ostatní plocha – o výměře
106 m2 bude převeden na společnost Starojicko, a.s., pozemek p.č.
778/72 – ostatní plocha – o výměře 28 m2 bude převeden na Lenku
Bolomovou. Kupní cena je stanovena dohodou 70,- Kč za m2, náklady
řízení hradí žadatelé. Jedná se majetkoprávní vypořádání dle skutečného
stavu užívání (MPZ č. 5/2017);
18.10. prodej částí obecních pozemků p.č. 426/1, p.č. 426/2 a p.č. 526/2
v k.ú. Starý Jičín, které jsou označeny v geometrickém plánu č. 377121/2017 jako pozemky
 p.č. 426/46 – ostatní plocha – o výměře 64 m2,
 p.č. 426/45 – ostatní plocha – o výměře 13 m2,
 p.č. 526/25 – ostatní plocha – o výměře 10 m2, vše v k.ú. Starý
Jičín do SJM Jiřího a Aleny Handrychových za cenu 30,- Kč za
m2, náklady řízení hradí žadatelé. Jedná se majetkoprávní vypořádání
dle skutečného stavu užívání (MPZ č. 14/2017).
Zastupitelstvo obce po projednání v souladu s §85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje odkoupení nemovité
věci:
18.11. od JEDNOTY, SD Hodonín, pozemku p.č. 47 – o výměře 493 m2
v k.ú. Starý Jičín. Dohodnutá cena dle odborného odhadu Ing. Zdeňka
Trefila ve výši 131.950.- Kč, náklady řízení hradí obec (MPZ č. 17/2017).
Organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání
18.12. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č. 2/2017
o místním poplatku za provoz a systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od
1.1.2018;
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18.13. schvaluje Zřizovací listinu – organizační složky Sociální služby
Starý Jičín k 1.1.2018 (změna zřizovací listiny organizační složky
Pečovatelský dům Starý Jičín);
18.14. schvaluje „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“
včetně všech příloh a souvisejících dokumentů;
18.15. bere na vědomí navržené termíny jednání Zastupitelstva obce
Starý Jičín v roce 2018: 28. února, 25. dubna, 27. června, 19. září a 12.
prosince.
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. 19
proběhne ve středu 28. února 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.

Veřejná zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÝ JIČÍN
v roce 2018:
28. února, 25. dubna,
27. června, 19. září a 12. prosince.
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Návrh rozpočtu je zveřejněn na www.stary-jicin.cz v sekci hospodaření
obce.

ŽIVOTNÍ

JUBILEA

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem, kteří v období BŘEZEN
až KVĚTEN 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.
Hermína Bezděková, Vlčnov
Ludmila Kosturová, Starý Jičín
Ludmila Krutílková, Janovice
Jaroslav Sudolský, Vlčnov
Jiřina Markusová, Vlčnov
Růžena Bednářová, Dub
Blažena Kosturová, Starý Jičín
Helena Páterová, Janovice

Jaroslava Tomanová,Heřmanice
Pavla Rudelová, Vlčnov
Jiřina Závadová, Petřkovice
Jan Horák, Janovice
Ladislav Vykoukal, Starý Jičín
Jaroslava Škottová, Vlčnov
Věra Vránová, Starojická Lhota

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 .
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Za Obec Starý Jičín bychom rádi přivítali občánky, NAROZENÉ
V OBDOBÍ ZÁŘÍ 2017 AŽ ÚNOR 2018.
Vítání proběhne v úterý 10.04.2018 v 15:00 a v 15:45 hodin
v obřadní síni Obecního úřadu Starý Jičín.
Prosíme rodiče, aby SVÉ DÍTĚ K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
PŘIHLÁSILI nejpozději do pátku 23.3.2018.
Přihlášky se jménem a adresou dítěte, zasílejte na e-mail:
podatelna@stary-jicin.cz, nebo volejte na tel. číslo 556 785 152 (Lucie
Pavlíková). První skupina v 15:00 budou děti ze Starého Jičína a Vlčnova a
v 15:45 z ostatních místních částí.
Vítání se týká dětí, narozených do obce, nikoli přihlášených k trvalému
pobytu během roku.
Lucie Pavlíková, evidence obyvatel

Vzpomínka
20.03.2018 by se dožil 80 let

pan Antonín Hrňa,
bývalý starosta, který stál ve vedení obce
téměř 20 let a významně se podepsal
na jejím rozvoji.
Zároveň v letošním roce uplyne 15 let od jeho úmrtí.
Věnujte, prosím, této osobnosti Starojicka tichou vzpomínku.
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
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KŘÍŽ NA ROZCESTÍ VE VLČNOVĚ
V loňském roce byl, ke svému 150-tému výročí, obcí zrekonstruován
kříž na rozcestí ve Vlčnově (pod bývalou vinárnou). Záznamů o této
sakrální stavbě není mnoho. Víme pouze, že jeho vysvěcení proběhlo
28.10.1867, a že byl vydán revers (tedy souhlas, potvrzení o uvědomění si
důsledků vystavené předem) obce Vlčnova k opravě kříže ze dne
28.10.1867. Pro vysvětlení - obec Vlčnov byla ke Starému Jičínu přidělena
až v roce 1949. Do té doby byla samostatnou obcí, s vlastním obecním
úřadem. Původně stál kříž uprostřed křižovatky a byl ze všech stran
objížděn povozy. Není známo, kdy byl proveden transfer na nynější
místo.
Kříž byl vyroben z místních zdrojů kamene (po konzultaci s restaurátorem
zřejmě z lomu ze Svince) což sebou nese jistá úskalí, viz. citace
z restaurátorské zprávy: “Materiál kříže je středně až hrubě zrnný pískovec,
lokálního charakteru, který je však svými fyzikálně chemickými
vlastnostmi částečně nevyhovující. Z těchto vlastností vyplývají jistá
poškození. Zejména vysoká nasákavost materiálu je značná,…tím následně
dochází ke zvýšené drolivosti, sprašování povrchu, tvorbě trhlin a
následnému odlučování tenkých vrstev materiálu“.
Celkový náklad na opravu kříže činil po soutěži 265.404,67 Kč vč. DPH,
přibližně 70% nákladů na opravu byl hrazen ze Zemědělského
intervenčního fondu, za což jim vřelý dík a zbytek hradila Obec Starý
Jičín. Restaurování provedl reprodukční sochař a restaurátor pan Martin
Bocek z Vendryně za pomoci místní firmy Starest s.r.o., která provedla
stavební a hlavně zámečnicko-kovářské práce. Trochu nám pomohl i osud
v tom, že ČEZ tou dobou prováděl rekonstrukci nadzemního vedení napětí
a sloup vedení, který stál skoro před křížem, mohl být posunut mimo
výhled stavby. Velký dík patří také panu Kelnarovi, který na vlastní
náklady provedl opravu svého plotu ve stejných intencích, jako byl návrh
přední části oplocení, opravil a zrenovoval pumpu u vedlejší studny a ve
spolupráci s místními hasiči zabezpečil i její vyčistění.
Důležité je, že dílo se podařilo, a že kříž dál plní svojí funkci, tj. „pozdrží“
kolemjdoucí věřící modlitbou a zamyšlením, a významně doplňuje kolorit
naší obce ve smyslu tradice, historie a krásných zákoutí našeho domova.
Fotografii kříže naleznete na poslední straně zpravodaje.
Ing. Miroslav Klimpar, místostarosta
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REVIZE ÚDAJŮ

NEMOVITOSTÍ

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový
Jičín oznamuje, že bude v katastrálním území Heřmanice u Polomi,
Starý Jičín, Vlčnov u Starého Jičína obce Starý Jičín provedena revize
souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize
bude probíhat v termínu od 1.2.2018 do 31.12.2018.
Pracovníci, provádějící revizi katastrů, jsou oprávněni po oznámení
vstupovat na nemovitost. Do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího
vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na
nemovitost prokazují služebním průkazem. Oprávněné osoby jsou
povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitostí.
Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět a
na vlastní náklad oklešťovat a odstraňovat porosty, překážející
zeměměřickým činnostem včetně využívání značek bodových polí.
Podle zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti, nebo oprávněný
uživatel povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti a zdržet
se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo
zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřičskou značku,
dopustí se porušení pořádku na úseku zeměměřičství a může být
pokutován.
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta

MÍSTNÍ POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Sazba místního poplatku za vývoz komunálního odpadu na rok 2018
činí 480,- Kč (osoba/rok).
Poplatek je splatný k 30.06.2018.
Poštovní poukázky nerozesíláme.
Poplatek za komunální odpad lze uhradit v pokladně Obecního úřadu
Starý Jičín (hotově či platební kartou) nebo bankovním převodem – číslo
účtu 1760219309/0800 s uvedením variabilního symbolu a specifického
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symbolu 1340. Každý poplatník má svůj variabilní symbol. Variabilní
symboly jsou stejné, jako v roce 2013 – naposled zaslané poštovní
poukázky.
Pokud svůj variabilní symbol neznáte, zašlete dotaz na emailovou adresu
ulrychova@stary-jicin.cz či telefonicky 556 785 151 (Lenka Ulrychová,
účetní).

MÍSTNÍ

POPLATEK

ZE

PSŮ

Výše místního poplatku ze psů za rok 2018:
 držitel v rodinném domě …. 400,- Kč
 držitel důchodce …………... 200,- Kč
 držitel v bytovém domě …... 500,- Kč
Poplatek je splatný k 30.04.2018.
Poštovní poukázky nerozesíláme.
Poplatek ze psů lze uhradit v pokladně Obecního úřadu Starý Jičín
(hotově či platební kartou) nebo bankovním převodem – číslo účtu
1760219309/0800 s uvedením variabilního symbolu a specifického
symbolu 1341.
Pokud svůj variabilní symbol neznáte, zašlete dotaz na emailovou adresu
ulrychova@stary-jicin.cz či telefonicky 556 785 151 (Lenka Ulrychová,
účetní).

NAVÝŠENÍ

CENY

PITNÉ

VODY

Od 1.4.2018 bude navýšena cena pitné vody pro odběratele, napojené na
vodovod v majetku Obce Starý Jičín (tj. Palačov, Starojická Lhota,
Petřkovice, Dub a Heřmanice u Polomi) na 23,30 Kč/m3 bez DPH.
Cena je stanovena dle skutečných nákladů, navýšená o položku „náklady
na provoz vodovodu“, ve které je započítána zákonem stanovená tvorba
fondu na obnovu vodovodu.
CENA PITNÉ VODY (vodné):
23,30 Kč/m3 + 15% DPH
Miloslav Vahala, DiS., vedoucí TS obce
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ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
SBĚRNÉHO DVORU VE VLČNOVĚ
Od 1.4.2018 bude sběrný dvůr opět otevřen
každé úterý od 15:00 do 17:00 hodin
a každou sobotu od 8:00 do 10:00 hodin.
Do sběrného dvoru mohou odevzdávat odpad pouze občané s trvalým
pobytem v obci Starý Jičín a jeho přilehlých částech, kteří mají
uhrazen místní poplatek za svoz komunálního odpadu.
V případě elektrozařízení však dvůr slouží jako místo zpětného odběru a
mohou ho využít i občané, kteří ve Starém Jičíně a jeho místních částech
trvale nebydlí.
Do sběrného dvoru budeme přijímat:
 nebezpečný odpad - barvy, ředidla, oleje, lepidla, pesticidy,
herbicidy aj. musí být dodávány v uzavřených nádobách, dále pak
znečištěné obaly a textilie, olejové filtry apod.;
 velkoobjemový odpad starý nábytek rozbitý na kusy, koberce,
linolea, matrace, šatstvo, obuv, WC mísy, umyvadla, dřevěné,
kovové a plastové výrobky větších rozměrů pocházející
z domácností;
 tříděné odpady – papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kov;
 vysloužilé elektrické spotřebiče v nedemontovaném stavu:
chladničky, ledničky, mikrovlnné trouby, televize, monitory,
počítačové komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony,
elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterie, tužkové
baterie, zářivky atd.;
 Biologický odpad jako tráva, listí, drobné větve krácené max. do
1m;
 pneumatiky bez kovových disků musí pocházet z motocyklů a
osobních automobilů.
Do sběrného dvoru bude možno odevzdat odpad v normálním
množství. Mimořádné množství odpadu (vyklízení koupené
nemovitosti, rekonstrukce či oprava nemovitosti atd.) je třeba řešit
individuálně! Na sběrný dvůr je povoleno vozit odpad již roztřízen
na jednotlivé komodity tak, aby bylo urychleno jeho převzetí.
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Do sběrného dvoru nebude možno odevzdat zbytky demontovaných
automobilů a motocyklů (sedačky, plasty, čalounění apod.), zahradní
bazény a veškerý stavební odpad.
Miloslav Vahala, DiS., vedoucí TS obce

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY A
KONTEJNER NA BIOODPAD VE SBĚRNÉM DVOŘE
Občané, kteří si od obce zdarma nevyzvedli kompostér pro domácí
kompostování biologického odpadu, si ho mohou vyzvednout (po
předchozí domluvě v kanceláři TS nebo telefonicky na čísle
556 785 153) v otevírací době na sběrném dvoře ve Vlčnově.
Ve sběrném dvoře ve Vlčnově, v areálu fotbalového stadionu ve
Starém Jičíně a ve Starojické Lhotě je také umístěn
VELKOKAPACITNÍ KONTEJNER NA BIOODPAD.
Zde lze odkládat veškerý odpad ze zahrad (tráva, listí, ovoce, větve
zkrácené na délku maximálně 1 metr).

ODPADY ZA ROK 2017
Kolik odpadů jsme vyprodukovali v roce 2017?
V roce 2017 jsme na Starojicku vyprodukovali neuvěřitelných 1029,8
tun odpadů. Průměrně je to cca 360 kg na každého z nás.
Z tohoto množství jsme v loňském roce vytřídili asi
116,2 tun (40 kg na občana) využitelných odpadů
jako jsou plasty, papír, sklo, nápojový kartón, oděvy a
kovy. Velká část odpadů, která neskončí na skládce a
je dále využívána, jsou biologicky rozložitelné odpady. V roce 2017 jsme
do sběrného dvora ve Vlčnově, do kontejneru u fotbalového hřiště ve
Starém Jičíne a Starojické Lhotě, a v neposlední řadě přímo na
kompostárnu v Blahutovicích a Palačově odvezli 332,7 tun biologického
odpadu rostlinného původu, který nás občany finančně nezatěžuje.
Likvidace zbylých cca 580 tun stojí obec cca 1 480 000,- Kč. Příjmy od
občanů na svoz TDO v roce 2017 činily cca 1 340 000,- Kč. Zbytek
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doplácí obec ze svého rozpočtu, třeba na úkor např. oprav silnic či
údržby veřejné zeleně. Třídění odpadů je přitom díky příspěvku od
společnosti EKO-KOM samofinancovatelné. V loňském roce jsme na
odměnách za množství vytříděného odpadu dostali 337 652,- Kč. Čím více
toho vytřídíme, tím méně nás odpady budou stát.
Prosíme občany a spolky, aby jakékoliv VÁŽNÍ LÍSTKY OD
TŘÍDĚNÉHO ODPADU (papír, kov) ODEVZDÁVALI NA
OBECNÍ ÚŘAD.
Každé kilo odevzdaného, dále využitelného odpadu, znamená příjem
do rozpočtu odpadového hospodářství obce.

Miloslav Vahala, DiS., vedoucí TS obce

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Jarní SBĚR STARÉHO PAPÍRU proběhne v Základní škole
Starý Jičín v termínu 16.4. – 27.4.2018.
V případě, že nemáte možnost odvézt papír do základní školy,
odložte jej pevně svázaný do autobusové zastávky ve své obci.
Pracovníci technických služeb papír v pátek 27.4.2018 odevzdají do
základní školy.

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA SPOLKŮ
Informace k veřejné finanční podpoře spolků v obci na rok 2018.
Vážení zástupci organizací, spolků a sdružení,
Rada obce Starý Jičín na svém 50. zasedání dne 14.2.2018 schválila
Program na podporu aktivit v obci Starý Jičín. V souladu s tímto
programem je možné žádat o veřejnou finanční podporu na rok 2018.
Žádosti lze podávat na Obec Starý Jičín do 30.4.2018, elektronicky na
adresu podatelna@stary-jicin.cz, dubcova@stary-jicin.cz, osobně nebo
poštou na adresu obce. Jako přílohu k žádosti požadujeme předložit
výroční zprávu za uplynulý rok a fotodokumentaci z akcí, na které byla

Starojický zpravodaj č. 01/2018

16

veřejná finanční podpora poskytnuta. Rada obce (případně zastupitelstvo)
rozhodne o dotaci do 31.5.2018, v souladu se schváleným rozpočtem obce
na rok 2018.
Zásady k poskytnutí dotace a aktuální tiskopisy jsou zveřejněny na
webových stránkách obce www.stary-jicin.cz (Dotace od obce).
Radka Dubcová, Hospodářsko-správní odbor

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

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

ordinace
prevence
injekce
7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30 V pátek ošetřujeme jen
9:00 - 10:00 13:00 - 15:00 15:00 - 16:30 akutní stavy a pozvané
pacienty. V tento den
7:00 - 7:30 7:30 - 10:00 10:00 - 11:30
nevydáváme žádná
13:00 - 15:00
potvrzení.
7:30
8:30
7:00 - 7:30

SOCIÁLNÍ SLUŽBY STARÝ JIČÍN

SOSsj
PEČOVATELSKÝ DŮM
Vánoce 2017
Jako před rokem, také předvánoční čas v loňském roce nám prostory v
pečovatelském domě vyzdobila paní Pohanková Milada svými betlémy.
Tentokrát měla k dispozici jen omezený prostor ve společenské místnosti,
ale i tak byla výzdoba moc krásná a paní Pohankové tímto velmi děkujeme.
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Sváteční dny nám
svým vystoupením na
malé besídce pro
nájemce
Pečovatelského
domu, zpříjemnily
svým úžasným
vystoupením děti z
pěveckého kroužku
ZŠ Starý Jičín Cvrčci. Děkujeme
dětem a především těm, kteří jim program připravovali (paní učitelce,
rodičům a všem ostatním). Je nám líto, že nemůžeme pozvat rodiče dětí a
ostatní příbuzné či známé dětí a nájemců, ale naše společenská místnost
není příliš velká.
Mše svatá
Nový rok 2018 jsme
začali dalším
společným setkáváním.
Vždy první pátek
nového měsíce ve
společenské místnosti
od 9:00 hodin na mši
svaté, kterou slouží
otec Petr Dokládal –
náš „starojický“ pan
farář. Navštívit ji může kdokoliv z Vás, rádi Vás uvítáme.
Po ukončení první mše svaté k nám zavítaly i děti z MŠ Starý Jičín, které si
s námi společně i s panem farářem zazpívaly koledy: My tři králové jdeme
k Vám… a další.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V předešlém Zpravodaji jsme Vás seznámili s informací, že Obec Starý
Jičín začne od 1.1.2018 provozovat terénní službu sociální péče –
pečovatelskou službu. Již 2.1. jsme ji začali poskytovat prvnímu
klientovi a dnešním dnem (15.2.) docházíme k 10 klientům.
Pečovatelskou službu máme registrovanou pro celé území obce Starý Jičín,
poskytneme pomoc a podporu klientům v péči o svou osobu nebo jeho
domácnost v těch činnostech a úkonech, které z důvodu věku nebo svého
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zdravotního omezení již samostatně nezvládnou. Zastoupíme rodinu či jiné
pečující osoby v době jejich nepřítomnosti v mnohdy velmi náročné péči o
své blízké či je podpoříme a dopomůžeme nejen v samotné péči, ale i
radou.
Pro informace si můžete přijít osobně do Pečovatelského domu za
sociální pracovnicí nebo zavolat na číslo 739 393 017. Samotnou péči u
klientů poskytují 2 pracovnice v sociálních službách/pečovatelky v době od
6:30 do 16:00 hodin ve všední dny.
Pečovatelská služba je klientům poskytována na základě písemné smlouvy
a dle ceníku, vše v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Informace se základním popisem
služby a kontakty naleznete také na webových stránkách obce
www.stary-jicin.cz v odkazu Sociální služby Starý Jičín.
Bc. Jana Černá, sociální pracovnice

TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA

Tříkrálová sbírka získala důvěru lidí a překročila další metu
Důvěra lidí v největší dobrovolnickou akci ČR, ve které se angažuje přes
60 tisíc dobrovolníků, rok co rok narůstá. Nejinak tomu je i mezi obyvateli
Starojicka. Děkujeme všem dárcům, kteří letos, již 19. ročníku této sbírky
do 18 pokladen vložili 148.577,- Kč. To je o 12.414 Kč více než v loni (a
pro zajímavost o téměř 38 tis. více než v roce 2013). Obzvláště pak patří
velký dík obětavé místní asistentce paní Aleně Andersové a jejímu, téměř
stabilnímu týmu malých i velkých koledníků, kteří v atmosféře
doznívajících Vánoc darují svůj volný čas potřebným a charitnímu dílu.
Máme radost, že počet koledníků narůstá a tak se jim daří navštívit většinu
domácností a roznést tradiční novoročními pozdravy.
Peníze budou rozděleny a použity tak, jak bylo schváleno v předem
zpracovaných záměrech: část peněz bude odvedeno do Fondu humanitární
pomoci, který průběžně finančně pomáhá lidem z našeho blízkého okolí,
kteří se ocitli v nouzi, nebo je postihlo neštěstí. Malá část bude použita na
podporu přednášek a seminářů, které zlepšují komunikační, vztahové nebo
rodičovské kompetence a také na podporu Charitního klubu rukodělných
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prací. Největší suma bude investována do nákupu dalších kompenzačních
pomůcek, o které je stále velký zájem. Ve spolupráci s kompetentními
úřady budou opět vytipovány děti, které budou podpořeny z nově
vzniklého Fondu Kroužky a bude jim tak umožněno navštěvovat vhodnou
volnočasovou aktivitu, pro kterou projevují zájem nebo talent.
Nezapomínejte však, že tipy na lidi nebo děti, které by mohly být
podpořeny z některého fondu TKS, můžete posílat i vy. Detailní informace
a zajímavosti o sbírce najedete na webu trikralovasbirka.cz
S koledníky jsme se již osobně potkali v neděli 11.2. v kině v Novém
Jičíně, ale určitě si zaslouží poděkovat i touto „veřejnou“ cestou.
DĚKUJEME. Níže se můžete podívat, kolik se podařilo vybrat
v jednotlivých obcích:
Obec:
Janovice
Jičina
Palačov
Petřkovice
Starojická Lhota
Starý Jičín
Vlčnov
Loučka

Vybraná
částka:
12.680,- Kč
14.920,- Kč
11.536,- Kč
15.456,- Kč
21.393,- Kč
15.818,- Kč
27.873,- Kč
28.901,- Kč

Celkem:
148.577,- Kč

Místní části obce Dub a
Heřmanice u Polomi
spadají v rámci charity pod
Městys Hustopeče nad Bečvou:
Vybraná
Obec:
částka:
2.547,- Kč
Dub
Heřmanice u
4.446,- Kč
Polomi
Celkem:
6.993,- Kč
Markéta Brožová, koordinátor TKS

OBČANSKÁ

PORADNA

Občanská poradna vám pomůže!
Zadlužili jste se tak, že nedokážete splácet
půjčky, úvěry a jiné závazky? Obáváte se
„dluhové spirály“ a bez cizí pomoci
nedokážete zadlužení zvládnout? I tato
zdánlivě beznadějná situace má řešení.
Jednou z možností je podání návrhu na
oddlužení. Fyzická osoba ho však může
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podat, jen pokud má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském
programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce. Návrh lze podat
také prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora nebo
insolvenčního správcem, jejichž služby jsou ale zpoplatněné.
Poslední možností je podat návrh prostřednictvím osoby s akreditací pro
poskytování služeb v oblasti oddlužení. Občanská poradna Centra
zdravotně postižených Moravskoslezského kraje takovou akreditovanou
osobou je – na základě udělené plné moci je oprávněna podat za fyzickou
osobu návrh na povolení oddlužení ke Krajskému soudu v Ostravě. Podání
návrhu je zde bezplatné.
Další informace o oddlužení vám rádi zodpovíme v naší pobočce
v Novém Jičíně, Sokolovská 9 (budova za čekárnou autobusového
nádraží), telefon 556 709 403.
Navštívit nás můžete:
v úterý od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin (celý den pouze na
objednávku),
ve středu od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin (celý den bez
nutnosti objednání)
a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin (celý den pouze
na objednávku).
Marie Mayerhofferová, vedoucí detašovaného pracoviště

KRAJSKÁ STIPENDIA VYPLACENA
Ve středu dne 20. 12. 2017 byla na naší
škole vyplacena první „krajská
stipendia“. Z rozpočtu
Moravskoslezského kraje jako
zřizovatele školy bylo celkem 24 žákům
prvního ročníku dvou preferovaných
oborů (mechanik strojů a zařízení a zedník) vyplaceno celkem 35.000,- Kč.
Další stipendia obdrží žáci v měsíci únoru a červnu 2018. Příští rok se
k preferovaným oborům na naší škole přidají nástrojaři a tesaři. Pro žáky 9.
tříd je to obrovská příležitost, vždyť mohou za čtyři roky studia u nás
získat až 44.000,- Kč. Jestli využijete této skvělé možnosti, či nikoliv, je
pouze na vás a vašich rodičích. Žáci oborů, které nejsou preferované,
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nemusí být smutní. Již od roku 2012 mají možnost dosáhnout na odměny
až 5.000,- Kč ročně. Od 1. 2. 2018 mohou nejlepší žáci 2. až 4. ročníku
podepsat smlouvu s firmou (např. Varroc, Tatra Trucks, Tatra metalurgie,
MSV Metal Studénka, Cromodora Wheels) a získat podniková stipendia.
Je-li pro vás nabídka Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně
zajímavá, více informací naleznete na www.tznj.cz nebo na tel. č.
731 446 916. Neváhejte, jsme tu pouze pro vás.
PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy

LYŽÁČEK
Základní škola ve Starém Jičíně, jako jedna z mála základních škol, se
může pyšnit Lyžáčkem . Jedná se o týdenní pobyt na horách zaměřený na
intenzivní lyžařský výcvik, který je určen pro žáky I. stupně. Konal se
v týdnu od 22. – 26. ledna 2018. V pondělí ráno v 8:15 vyrazilo 50 dětí
směr Karlov pod Pradědem, kde bylo zajištěno ubytování v hotelu
Moravice a k dispozici lyžařské centrum Ski areál Karlov. Jelikož jsem
měla možnost se lyžařského pobytu zúčastnit, finančně jej podpořit a
strávit týden s dětmi, učitelkami a instruktory, ráda bych se s Vámi
podělila o zážitky a napsala pár řádků ….
Krásné prostředí Jeseníků, ideální sněhové podmínky k lyžování – to nás
všechny okouzlilo a vytvořilo neopakovatelnou atmosféru, kterou jsme si
na horách užívali. Společné ranní vstávání doprovázeno budíčkem,
společné stravování, lyžování, odpočinek v bazénu či vířivce, večerní
zábava – to vše nám umožnilo se lépe navzájem poznat, pobavit se, zažít
dobrodružství.
Dny plynuly jako voda. Ve čtvrtek měly děti možnost poměřit navzájem
svoje síly a zúčastnit se závodů v lyžování. Při večerním vyhodnocení byli
ti nejlepší z každého družstva oceněni diplomem. Na všechny však čekala
sladká odměna.
Pátek – den poslední. Poslední snídaně, závěrečné lyžování a rozloučení se
sjezdovkou. Vše sbalit a připravit se na cestu domů. Všichni se ve zdraví
vracíme k Motorestu ve Starém Jičíně v odpoledních hodinách. V našich
myšlenkách nám zůstanou krásné vzpomínky ….
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Velké poděkování ode mě a všech dětí patří učitelkám Šturalové a
Raškové, které stály u zrodu myšlenky „Lyžáček“ a poté u snahy prosadit
tuto myšlenku u vedení základní školy a následné realizace, za jejich
organizaci, pomoc, ale hlavně za vlídné slovo, které děti neustále
potřebovaly. Děkujeme cestovní kanceláři Marimar, s.r.o. pod vedením
Marcela Huňky, která zajistila odborné instruktory, paní Pavle Witosové,
která pomáhala s přípravou na lyžování a panu Konečnému, který byl
ochoten zastoupit lyžařského instruktora při výcviku.
Tato parta skvělých lidí nás naučila lyžovat a přispěla ke zdokonalení
sjezdového lyžování.
Fotografie je na titulní straně zpravodaje.
Renáta Kulišťáková a děti z Lyžáčku

ROZSVÍCENÍ STROMU V PALAČOVĚ
M Á CH A R I T A T I V N Í R O Z M Ě R
Není to poprvé, co rozsvícení vánočního
stromu v Palačově získalo charitativní
rozměr. Dělání radosti přitom k Vánocům,
stejně jako setkávání, bytostně patří.
Tak, jako každý rok jsme se i v loňském
roce sešli, abychom společně rozsvítili
vánoční strom, zazpívali vánoční písně a
koledy, zahřáli se svařákem a voňavým
čajem a ochutnali dobroty palačovských
děvčat a místní pekárny. U této příležitosti byla, tak jak se už stalo tradicí,
vyhlášena sbírka pro děti, které naši pomoc potřebují nejvíce. Od místních
občanů a spolku NOREX byl vybrán finanční obnos v hodnotě 6.000,- Kč,
který jsme předali řediteli mateřské, základní a střední školy pro sluchově
postižené ve Valašském Meziříčí. „Poděkování patří všem lidem, kteří se
organizačně podíleli a do finanční sbírky zapojili. Vážíme si jejich zájmu,
smyslu pro solidaritu a ochoty pomoct těm, kteří to potřebují.“ V minulých
letech bylo darováno: rok 2015 – dětské oddělení Nemocnice Nový Jičín
hračky v hodnotě 3.000,- Kč, rok 2016 – speciální mateřská a základní
škola na Komenského ulici v Novém Jičíně poukaz v hodnotě 5.000,- Kč.
Miloslav Vahala, osadní výbor Palačov
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H E Ř M A N I C Í CH

V období prosince, ledna a února uspořádali Osadní výbor v Heřmanicích s
výborem spolku HEŘMAN několik akcí.
V neděli 3. prosince od 17 hodin u kaple se konalo rozsvěcování vánočních
stromů. Zahájili jsme tak advent a společně přivítali nejkrásnější svátky v
roce. Podával se punč s ovocem, a něco k zakousnutí. Pro děti byl
připraven dětský punč.
V úterý 5. prosince roznášel Mikuláš s čertem a andělem dětem dárky,
které jsme zakoupili pro školou povinné děti.
V pondělí 25. prosince jsme uspořádali od 17 hodin u kaple Vánoční
troubení s živým betlémem. Koledy zahráli opět Majkusovi. Z pěveckého
souboru Ondrášek koledy domácí i zahraniční zazpívalo 5 dívek. Dvě
koledy zatroubil i mladý trubač Vojtěch Holoušek. Akce se svařeným
vínem a čajem pro děti se opět vydařila. Účastnilo se jí více než 70 občanů
s dětmi nejen z Heřmanic, ale i z okolí.
V sobotu 20. ledna jsme uspořádali pro děti i dospělé Maškarní rej ve stylu
country, na kterém mimo tomboly, soutěží a her pro děti vystoupila i
country taneční skupina Bernardský Klondajk. Fotografii naleznete na
poslední straně zpravodaje.
V sobotu 3. února se konala Veřejná schůze občanů Heřmanic a Členská
schůze spolku HEŘMAN, kde jsme bilancovali uplynulý rok a schvalovali
plán činnosti na rok letošní. Na závěr se podával výtečný guláš s divočáka.
V sobotu 24. února se uskutečnil už 3. „Zimní pétanquový turnaj obce o
putovní pohár starosty“ a v průběhu ledna a února probíhala pétanquová
liga jednotlivců.
Zveme všechny na další v Heřmanicích pořádané akce:
V sobotu 24.3. - Malování velikonočních vajíček, výroba ozdob a pletení
pomlázek.
V sobotu 31.3. - Velikonoční pétanquový turnaj.
V sobotu 21.4. - Heřmanické koštování o nejlepší slivovici, domácí likér
a moučník.
V sobotu 5.5. - Hry a Lampiónový průvod od 17:00 h.
Antonín Dorazil, předseda Osadního výboru v Heřmanicích
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK INFORMUJE
Myslete na bezpečí - autonomní hlásiče požáru
V celé České republice dochází každoročně při
požárech k nemalým ztrátám na životech, zdraví a
majetku. Při požáru vzniklá nebezpečný kouř,
který je toxický (většina vybavení domácností je
vyrobena z hořlavých plastických hmot např.
čalouněný nábytek, bytový textil apod.) a většina
úmrtí při požárech je způsobena kouřem – dvě až
tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí i smrt.
Jednou z cest jak výrazně zkrátit dobu zjištění požáru a tím zvýšit šanci na
záchranu je vybavení bytů a rodinných domů autonomními hlásiči požáru.
Jedná se o jednoduché zřízení pro rychlé zjištění vznikajícího požáru.
Krabička o průměru cca 12 cm s detektorem požáru, s vizuální a akustickou
sirénou je spolehlivým ochráncem životů. Zařízení je jak jednoduché na
montáž, tak i nenáročné na provoz. Má nenápadný vzhled a na trhu je široký
výběr různých typů s dostupnou pořizovací cenou.
Je vhodné hlásič umístit minimálně na schodišti resp. v předsíni. Ideální
variantou je však rozmístění do všech místností. Nevhodnými místy jsou
prašné prostory, velmi vlhké prostory (koupelny) nebo v blízkosti
ventilátorů a zdrojů tepla a ve vrcholech půdních prostorů střech. Správná
instalace hlásiče je pod stropem uprostřed hlídané místnosti. Maximální
hlídaná plocha jedním hlásičem požáru je 60 m2 a vzdálenost mezi podlahou
a hlásičem požáru maximálně 6 m. Správnou údržbu hlásiče vždy uvádí
v návodu jeho výrobce.
Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů, ve které
je poprvé zakotvena povinnost vybavit určené objekty zařízením autonomní
detekce a signalizace a to jak rodinné tak i bytové domy.
Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré si uvědomit,
že je lepší, když vás budí hlásič nežli hasič!
Řadu dalších informací naleznete na webových stránkách Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor NJ
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FARNOST STARÝ JIČÍN
Postní duchovní obnova: v sobotu 10.3. s laickým
misionářem, teologem a tlumočníkem
Ing. Mgr. Václavem Čápem na téma OKULTISMUS. Václav Čáp řadu let
doprovází a tlumočí přednášky P. Eliase Velly, známého kněze a exorcistu
z Malty. Více informací na plakátcích, webu farnosti a Facebooku Orla
jednoty Starý Jičín - Vlčnov.
Velikonoční klapotání: na Zelený čtvrtek tzv. odletí zvony do Říma, proto
je třeba nahradit zvuk zvonů klapotáním, dokud zvony opět nepřiletí zpět.
Klapotá se v hodiny, kdy bijí zvony. Zveme chlapce i děvčata, kteří se ve
Starém Jičíně a Vlčnově chtějí připojit k této tradiční symbolice, aby přišli
na Zelený čtvrtek 29.3. v 18:50 ke kašně na náměstí ve Starém Jičíně.
Klapotky a řehtačky si vezměte s sebou.
Celonoční adorace u Božího hrobu: po obřadech Velkého pátku 30.3. do
vigilie Bílé soboty 31.3. budete mít možnost zklidnit své srdce od spěchu a
shonu a strávit v tichu a rozjímání chvíle před Božím hrobem v boční kapli
kostela sv. Václava.
Noc kostelů 2018: v pátek 25.5. od 18:00 budou opět otevřené chrámy
pro veřejnost. Při letošní Noci kostelů se na vás těšíme v kostele sv.
Václava ve Starém Jičíně a také v kostele Srdce Panny Marie ve
Starojické Lhotě. Podrobný program bude upřesněn krátce před akcí.
Slavnost Těla a Krve Páně – lidově Boží tělo: ve čtvrtek 31.5.
Bohoslužba, kdy kněz nesoucí Nejsvětější Svátost Oltářní pod
baldachýnem za doprovodu družiček a dechové hudby obchází tři venkovní
oltáře v průvodu na náměstí.
První svaté přijímání: bude v naší farnosti uděleno v neděli 3.6.2018
15 dětí připravující se k prvnímu přijetí Krista navštěvují dětské mše svaté,
které jsou za doprovodu schóly slouženy každý druhý pátek.
Bohoslužby ve Velikonočním týdnu:
Květná neděle 25. 3. v 7:45 h.
Zelený čtvrtek 29. 3. v 17:00 h.
Bílá sobota
31. 3. v 19:00 h.
Zmrtvýchvstání Páně 1. 4. v 7:45 h.
Velikonoční pondělí 2. 4. v 7:45 h.
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Bohoslužby a další zajímavosti sledujte na webových stránkách farnosti:
www.farnostsj.wz.cz
Za farnost Starý Jičín, Zbyněk Vahalík

SKAUTI STARÉHO JIČÍNA
Pravidelnou činností na schůzkách
všech družin Skautů Starého Jičína –
Heřmánků, tj. benjamínků, světlušek a
skautů, zájem o skautování je stále na
vzestupu. Důkazem je fakt, že na
konci roku 2017 bylo v oddíle
registrováno 24 členů. Také byl
překonán rekord v účasti na tradiční
Drakiádě v Dubu, na které se sešlo
přes 50 vyznavačů této podzimní
zábavy. Během podzimních prázdnin
podnikli skauti výpravu do našeho
hlavního města. Velkým zážitkem pro
mnohé byla již samotná cesta vlakem
do daleké Prahy, jízda metrem, plavba po Vltavě, návštěva zrcadlového
bludiště na Petříně nebo výstava o historii Karlova mostu, ale největším
zážitkem pro všechny byla návštěva Domu hraček. Listopadová návštěva
Akvaparku ve Valašském Meziříčí byla příležitostí nejen k vodním
hrátkám, ale také na prověření našich plaveckých dovedností. Doba
adventní byla i pro skauty přípravou na nejkrásnější svátky roku,
benjamínci vyráběli svůj adventní věnec a všichni ostatní se připravovali
na tradiční rozvoz Betlémského světla po místních částech Starého Jičína.
Na novoroční oddílové schůzce jsme se vzájemně přivítali v novém roce,
připomněli si novoroční tradice a seznámili se s plánem akcí na rok 2018.
Deváté výročí činnosti našeho oddílu jsme oslavili tradičním Dnem
deskových her, pilně se připravujeme na závody ve vázání uzlů, těšíme se
na další bitvu v Laser aréně a v bowlingu. Neopomeneme ani na tradiční
výstup pod vrchol Lysé hory – Ivančenu a také s auty na dálkové ovládání
budeme zdolávat dráhu na Rallye a jedem ve Fulneku. Nyní se především
připravují světlušky na svůj velký Závod vlčat a světlušek, který je prověří
v jejich skautských znalostech a dovednostech. Děkujeme rodičům,
přátelům a Obci Starý Jičín za podporu a důvěru v naši činnost.
Mgr. Kelnar Břetislav - Grizzly
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STAROJICKÁ HISTORICKÁ SPOLEČNOST
Masopustní maškary na novojičínském náměstí
Je období masopustu a
tak první letošní jarmark
na novojičínském
Masarykově náměstí,
který se konal v pátek 9.
února 2018,
oživila svým
vystoupením
,,Starojická historická
společnost" pod
vedením Rudolfa
Polzera.
S hudebním
doprovodem, zpěvem a tanečky se po náměstí procházely masopustní
maškary v čele se symbolem zimy Smrťákem a nechyběl ani medvěd,
kašpárek, policajt, kominík a Slamák, který předznamenává konec zimy a
příchod jara.
Jan Kopera, Nový Jičín

FOTBAL

STARÝ

JIČÍN

MUŽI I.B tř.sk.D - JARO 2018
D
V
D
V
D
V
V
D
V
D
V
V
D

Ne
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
So

25.3.
1.4.
8.4.
14.4.
22.4.
28.4.
6.5.
13.5.
19.5.
27.5.
2.6.
10.6.
16.6.

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

FK Starý Jičín
TJ Odry
FK Starý Jičín
FC Vlčovice
FK Starý Jičín
AFC Veřovice
TJ Jeseník n.O.
FK Starý Jičín
FC Kopřivnice
FK Starý Jičín
TJ Ostravice
TJ Spálov
FK Starý Jičín

TJ Mořkov
FK Starý Jičín
SK Tichá
FK Starý Jičín
TJ Fryčovice
FK Starý Jičín
FK Starý Jičín
Fotbal Fulnek
FK Starý Jičín
FK Pustějov
FK Starý Jičín
FK Starý Jičín
TJ Hukvaldy
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DOROST- KS sk. B - JARO 2018
D
V

Ne
So

D
V
D
V
D
D
V
V
D
V
D
V

Ne
So
Ne
Ne
Ne
St
So
St
Ne
Ne
Ne
Ne

25.3.
31.3.
8.4.
14.4.
22.4.
29.4.
6.5.
9.5.
19.5.
23.5.
27.5.
3.6.
10.6.
17.6.

12:30
14:30

Starý Jičín
Frýdlant n./O.

13:00
13:45
13:30
13:30
14:00
17:00
14:30
17:00
14:30
17:00
14:30
10:00

Starý Jičín
Tošanovice
Starý Jičín
Havířov "B"
Starý Jičín
Starý Jičín
Kopřivnice
Bystřice
Starý Jičín
Horní Žukov
Starý Jičín
Orlová

Bohumín
Starý Jičín
Petrovice
Starý Jičín
Fryčovice
Starý Jičín
Dětmarovice
Brušperk
Starý Jičín
Starý Jičín
Staré Město
Starý Jičín
Český Těšín
Starý Jičín

MLADŠÍ ŽÁCI - OP sk. B - JARO 2018
D Čt

5.4.

16:00

FK Starý Jičín

TJ Děrné

D Čt

19.4.

16:00

FK Starý Jičín

TJ Spálov

V Út

24.4.

16:00

TJ Jakubčovice

FK Starý Jičín

V Pá

27.4.

17:00

TJ Jakubčovice

FK Starý Jičín

D Čt

3.5.

17:00

FK Starý Jičín

TJ Mankovice

V Čt

10.5.

17:00

TJ Kunín

FK Starý Jičín

D Čt

17.5.

17:00

FK Starý Jičín

TJ Olbramovice

V Ne

27.5.

10:00

TJ Děrné

FK Starý Jičín

V So

9.6.

14:00

TJ Spálov

FK Starý Jičín

STARŠÍ + MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – OP - JARO 2018
D St

18.4. 16:00 FK Starý Jičín

FK Nový Jičín "B"

V Pá

27.4. 16:00 Fotbal Fulnek

FK Starý Jičín

V Út

1.5. 16:30 TJ Mořkov

FK Starý Jičín

D St

2.5. 16:30 FK Starý Jičín

TJ Odry
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D Út

8.5. 16:30 FK Starý Jičín

Fotbal Studénka

V Pá

11.5. 16:30 FC Kopřivnice

FK Starý Jičín

D St

16.5. 17:00 FK Starý Jičín

ŠSK Bílovec "A"

V Čt

24.5. 17:00 FK Nový Jičín "A"

FK Starý Jičín

D St

30.5. 17:00 FK Starý Jičín
SK Beskyd Frenštát
7.6. 17:00 p.R. "B"

SK Beskyd Frenštát p.R. "A"

V Čt
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FK Starý Jičín

www.fotbalstaryjicin.cz

Za FK Starý Jičín Petr Zdražil, jednatel klubu

Zprávy ze školního sportu
S koncem 1. pololetí přinášíme pár zpráv ze sportovního života naší školy.
Ještě na konci prosince jsme ukončili loňský rok tradiční soutěží ve skoku
vysokém, která nese název Vánoční laťka. V tělocvičně se sešli jak
závodníci, tak diváci, kteří velmi mohutně povzbuzovali své favority. Celá
soutěž proběhla ve velmi přátelské atmosféře a bylo se i na co dívat.
Výkony některých závodníků byly za hranicemi osobních rekordů.
Blaženka Orlitová se během jednoho závodu dokonce zlepšila o 15
centimetrů a vyhrála kategorii mladších žákyň výkonem 141 cm. Nebo
Jakub Zdražil předvedl nejlepší výkon celé soutěže 167 cm a vyhrál mezi
staršími kluky. Bavili se i diváci, kteří mohli vyhrát v tombole a byli jsme
také rádi, že se za námi přišli podívat a zavzpomínat bývalí žáci naší školy.
Tady přinášíme konečné výsledky v jednotlivých kategoriích
Mladší dívky:
1. místo: Blažena Orlitová (141 cm)
2. – 3. místo: Julie Hrdličková a Eliška Burianová (125 cm)
Mladší chlapci:
1. místo: Lukáš Hub (125 cm)
2. místo: Jakub Jurčák (120 cm)
3. místo: Richard Polzer (120 cm)
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Starší dívky:
1. místo: Monika Mikešová (125 cm)
2. místo: Jana Volková (120 cm)
3. místo: Natálie Kabátová (115 cm)
Starší chlapci:
1. místo: Jakub Zdražil (167 cm)
2. místo: David Hub (152 cm)
3. místo: Martin Hub (148 cm)
Fotografii naleznete na titulní straně zpravodaje.
V lednu se pak starší žákyně zúčastnily okresního finále házené
v Kopřivnici. Obsadily celkové 3. místo, když s vítězem ZŠ Jubilejní
Nový Jičín remizovaly. Ale bohužel v prvním zápase prohrály se ZŠ Emila
Zátopka Kopřivnice o dva góly, což nakonec rozhodlo. Naši školu
reprezentovaly: Zuzka Hrňová, Blaženka Orlitová, Barča Losertová,
Lucie Jančíková, Markéta Bělíčková, Eliška Burianová, Adriana
Šemberová, Sára Pituchová a Jana Volková.
Ještě jsme stihli zorganizovat školní turnaje pro děti 2. stupně ve florbale a
volejbale. A připravujeme se na okrsková kola ve vybíjené pro žáky 4. a 5.
tříd. Tak nám držte palce.
Mgr. Kateřina Horutová
Šikovné ruce
Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se čtyři naši deváťáci zúčastnili soutěže
„Šikovné ruce" na učilišti v Šenově u Nového Jičína. Z 24 dvoučlenných
družstev se umístili na skvělém 1. místě Jan Janýška a Matěj Pleva a
hned v závěsu na 2. místě Ondra Vrzal a Franta Kočnar, což je v tak
velké konkurenci opravdu obrovský úspěch. Kromě toho v práci s kovem
v jednotlivcích obsadili Jan Janýška 1. místo a Ondra Vrzal 4. místo. V
práci se dřevem v jednotlivcích byl na 1. místě Franta Kočnar a pátým
nejlepším byl Matěj Pleva. Klukům gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy.
Mgr. Irena Kučavíková
Čím žije starojická škola
Jako již každoročně se uskutečnil v pátek 12. ledna Dětský karneval. Pod
vedením profesionálního klauna Hopsalína se kulturní dům na Starém
Jičíně otřásal celé odpoledne. Tančili jsme s ním a soutěžili, a dokonce se
zapojili i rodiče. Potkali jsme tady žirafu, princezny, kovboje, fotbalisty,
víly a čarodějnice. Kdo si koupil los, mohl vyhrát cenu v tombole.
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Nakonec Hopsalín dětem slíbil, že za nimi přijede opět za rok. Fotografii
naleznete na poslední straně zpravodaje.
Ve dnech 22. – 26. ledna jsme v počtu 50-ti žáků z prvního stupně vyrazili
do Karlova pod Pradědem, kde jsme si vyzkoušeli své lyžařské
dovednosti. Užili jsme si sněhu, zábavy a rozhodně jsme se nenudili.
Dvakrát jsme se vykoupali v bazénu a odpočinuli jsme si ve vířivce, večer
jsme hráli hry a ve čtvrtek byla diskotéka. V hotelu byl velmi příjemný
personál, výborná kuchyně, jídlo nám vždy chutnalo a vše jsme snědli.
Děkujeme instruktorům a paním učitelkám za to, že můžeme mít krásné
vzpomínky, na které dlouho nezapomeneme.
V okresním kole matematické olympiády se v kategorii V. ročníků stal
úspěšným řešitelem Josef Šustek, který obsadil výborné 1. – 4. místo. V
kategorii IX. ročníků skončil Václav Kemel na 13. místě. V okresním
kole dějepisné olympiády obsadil pěkné 5. místo Jan Janýška rovněž
z IX. ročníku. Všem chlapcům ke krásnému umístění blahopřejeme a
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Ředitelství Základní školy ve Starém Jičíně zve budoucí prvňáčky a jejich
rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Pokud budete mít zájem
podívat se na školu, do níž bude vaše dítě chodit, získat před zápisem
informace o výuce, o zájmové činnosti apod., přijďte ve středu 28. března
2018 v době od 14:30 hod do 17:00 hod do naší školy. Můžete si ji
prohlídnout, můžete se zeptat na to, co vás zajímá.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2018/2019 se bude
konat ve čtvrtek 5. dubna 2018 v době od 13.30 hod do 16.30 hod v
budově Základní školy ve Starém Jičíně. K zápisu si přineste občanský
průkaz a rodný list dítěte. Pokud se rozhodnete pro jinou školu než pro naši
a půjdete k zápisu do jiné školy, sdělte nám to, prosím, písemně
(elektronicky: skola@zsstjicin.cz) nebo telefonicky na číslo 556 752 571.
V letošním roce uplyne 45 let od doby, kdy byla v současné budově naší
ZŠ zahájena řádná výuka. Toto výročí si chceme připomenout 20. května
2018 v rámci SLAVNOSTNÍ AKADEMIE, která proběhne
v kulturním domě ve Starém Jičíně. Jako host vystoupí známá a populární
skupina MIRAI.
Mgr. Roman Horut
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ředitelství Mateřské školy Starý Jičín, oznamuje rodičům, že zápisy dětí do
Mateřských škol pro školní rok 2018/2019 proběhnou 3. května 2018.
MŠ Starý Jičín – 10:00 do 16:00 hodin.
MŠ Starojická Lhota – 14:00 do 16:00 hodin.
MŠ Petřkovice – 14:00 do 16:00 hodin.
NEPŘEHLÉDNĚTE - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Novelou školského zákona č.561/2004 Sb. § 34 a, § 34 b se s účinností
od 1. 9. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do
31. 8. 2018 dovrší věku 5 - ti let.
Spádové Mateřské školy obce Starý Jičín a jejich místních částí jsou
MŠ Starý Jičín, MŠ Starojická Lhota a MŠ Petřkovice. (Spádová
mateřská škola je zřízená obcí nebo svazkem obcí ve školském obvodu,
v němž má dítě místo trvalého pobytu).
Rodiče, máte i nadále právo volby jiné mateřské školy, než je vaše
spádová, ale v tomto případě nemáte záruku přijetí. Ředitelka má
povinnost přijmout k předškolnímu vzdělávání děti s trvalým pobytem ve
školním obvodu.
Povinné předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně. Povinné
předškolní vzdělávání má formu pravidelné 4 hodinové (nejméně)
docházky. Povinnost není dána ve dnech, které připadají na období
školních prázdnin. Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a
omlouvání jsou stanoveny ve školním řádu.
Školní rok začíná 1. září 2018. Pokud chcete přihlásit své dítě v průběhu
školního roku 2018/2019, dostavte se také k zápisu.
K zápisu potřebujete rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.
e-mail: msstaryjicin@cbox.cz
msstarojickalhota@seznam.cz
mspetrskovice@seznam.cz

tel. 556 752 583, 605 879 202
tel. 733 717 590
tel. 603 599 307
Jitka Tihelková, ředitelka školy.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
STAROJICKÁ LHOTA
Mateřská škola Starý Jičín
v rámci projektu MŠ STARÝ
JIČÍN 22, který je
spolufinancován Evropskou
unií, pořádala dne 29. ledna
2018 přednášku pro rodiče na
téma ,,Aspekty emoční a
sociální zralosti předškolního
dítěte z hlediska vztahů
v rodině“. Jedním z mnoha
cílů tohoto projektu je prohloubení spolupráce s rodiči dětí.
Přednášející Mgr. Jiří Halda se setkal s velmi pozitivní odezvou a zájmem
rodičů všech tří našich mateřských škol.
Dovolujeme si opět pozvat naše rodiče na další přednášku tentokrát na
téma ,,Co a jak v předškolní výchově, školní zralost dětí“, která se
uskuteční v budově MŠ Starý Jičín dne 20.března 2018 od 16:00 hod.
Přednášet bude Mgr. Rostislav Helštýn.
Zapsala Jana Bartoňová

pořádá u příležitosti výročí 70 let
Orelských poutí na Svatý Hostýn

12. – 13.5.2018 CYKLOPOUŤ RODIN.
Sraz všech poutníků je v sobotu 12. května v 8:00 hodin u kostela Sv.
Václava ve St. Jičíně. Bližší informace na e-mailu:
staryjicinvlcnov@orel.cz, na Facebooku Orla,
jednoty Starý Jičín - Vlčnov, nebo na tel: 725503796
u Vaška Hasala. Všichni jste srdečně zváni
protáhnout tělo i ducha. Vhodné i pro děti.
Nocleh na místě po předchozí domluvě!
Zajištěno občerstvení i doprovodná vozidla
+ večerní opékání špekáčků.
Zdař Bůh!
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Sbor dobrovolných hasičů z Jičiny zve na soutěže:
O NEJLEPŠÍ SLIVOVICI, O NEJLEPŠÍ OVOCNÝ DESTILÁT,
O NEJLEPŠÍ SLADKOU NEBO SLANOU DOBROTU.
sobota 17. března 2018 - začátek soutěží v 15:00 hodin
příjem soutěžících vzorků 17. března 2018 od 14:00 do 15:00 hod.
budova osadního výboru na Jičině.
O vítězích soutěží „O nejlepší slivovici“ a „O nejlepší ovocný
destilát“ rozhodne odborná porota, vítěze soutěže „O nejlepší sladkou
nebo slanou dobrotu“ určí samotní návštěvníci akce.
Pro všechny návštěvníky bude připraveno tradiční občerstvení,
čepované pivo, hasičský guláš a další. Samozřejmostí je možnost
ochutnávky soutěžních vzorků.
Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 17. března 2018 v cca
19:00 hodin. Vítězové jednotlivých soutěží obdrží pohár a dárkový
koš. Oceněna budou i další místa na stupních vítězů.
Přijďte si zasoutěžit, pobavit a posedět s přáteli.
Bližší informace a pravidla budou zveřejněna na www stránkách obce
min. 1 týden před akcí.

Kalendář hasičských soutěž a akcí pro rok 2018
– okrsek Starý Jičín
Datum

Místo

2.3.2018 – 18:00

Starojická
Lhota

Okres

Název soutěže

Kategorie

Disciplína

NJ

Valná hromada okrsku
Starý Jičín

-

-

Mladí hasiči:
20.5.2018 – 13:00 Hůrka

NJ

O pohár starosty SDH

MH

Púm

27.5.2018 – 10:00 Petřkovice

NJ

O pohár starosty SDH

MH

Púm

NJ

O pohár starosty SDH

MH

Púm

NJ

O pohár starosty SDH

MH

Púm

16.6.2018 – 10:00 Janovice

NJ

O pohár starosty SDH

MH

Púm

24.6.2018 –13:00

Palačov

NJ

O pohár starosty SDH

MH

Púm

30.6.2018 – 13:00

Starý Jičín Vlčnov

NJ

O pohár starosty SDH

MH

Púm

Bernartice nad
Odrou
10.6.2018 – 13:30 Jičina
2.6.2018 – 13:30
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Dospělí:
12.5.2018 – 10:00 Bude upřesněno

NJ

Okrskové kolo v PS

M, Ž

Púd, J
10

27.5.2018 – 13:30 Petřkovice

NJ

O pohár starosty SDH

M, Ž

PÚ

16.6.2018 – 13:30 Janovice

NJ

O pohár starosty SDH

M, Ž

PÚ

NJ

Bernatský pohár

M,Ž

PÚ

NJ

O pohár starosty SDH

M, Ž

PÚ

14.7.2018 – 21:00 Hůrka

NJ

Noční soutěž
O pohár starosty SDH

M, Ž

PÚ

22.7.2018 – 13:00 Palačov

NJ

O pohár starosty SDH

M, Ž

PÚ

5.8.2018 – 13:00

Jičina

NJ

O pohár starosty SDH

PÚ

7.9.2018 – 20:30

Janovice

NJ

Noční soutěž

M,Ž
M, Ž,
veteráni

Bernartice nad
Odrou
Starý Jičín 30.6.2018 – 16:00
Vlčnov
17.6.2018 – 13:30

PÚ

Ostatní akce: Oslava svatého Floriána dne 6.5.2018 – 7:45 hodin kostel
sv. Václava ve Starém Jičíně.
Oslavy 110 let SDH Starojická Lhota – 20 .- 21.7.2018.
Vysvětlivky: MH = mladí hasiči
M,Ž = muži, ženy

Starojický zpravodaj č. 01/2018

36

Starojický zpravodaj č. 01/2018

37

KALENDÁŘ AKCÍ SPOLKŮ OBCE od 1.3. do 31.5.2018.
Porobnosti vám sdělí pořadatelé - odkazy jsou na webu obce.
Datum

Den

Místní část

Pořadatel

2.3.

pátek

Star. Lhota

SDH Star. Lhota

3.3.

sobota

Star. Lhota

Sport. klub

7.3

středa

Starý Jičín

Klub důchodců

9.3

pátek

Star. Lhota

Turisté

10.3

sobota

Starý Jičín
Vlčnov

Orel + farnost.

17.3

sobota

Jičina

Osadní výbor

20.3

úterý

Starý Jičín

Klub důchodců

21.3

středa

Starý Jičín

Klub důchodců

24.3.

sobota

Heřmanice

25.3.

neděle

Starý Jičín

25.3.

neděle

Starý Jičín

25.3
30.32.4
31.3

neděle
pa. po.
sobota

Star. Lhota
Starý Jičín

Hrad Starý Jičín

Heřmanice

Sp. HEŘMAN+OsV

březen

-

Starý Jičín

Ves. muzeum u
Polzerů

Star. Lhota

Turisté

Starý Jičín

FK Star. Jičín

Fotbal MLADŠÍ ŽÁCI, FK Starý Jičín - TJ Děrné od 12:30 h

Starý Jičín

FK Star. Jičín

Fotbal DOROST, FK Starý Jičín - Petrovice od 13:00 h
Fotbal MUŽI I.B tř.sk.D, FK Starý Jičín - SK Tichá od 15:00
h
Bowling v Loučce
Fotbal STARŠÍ + MLADŠÍ přípravka, FK Starý Jičín - FK N.
Jičín od 16:00 h

8.4
8.4

neděle

Starý Jičín

FK Star. Jičín

11.4

středa

Starý Jičín

Klub důchodců

18.4

středa

Starý Jičín

FK Star. Jičín

19.4

čtvrte
k

Starý Jičín

FK Star. Jičín

5.4.

Valná hromada okrsku Starý Jičín od 18:00 h
Dětský maškarní bál od 15:00 h
Klubovna – MDŽ – v kinosále
Dva roky v Číně - beseda s Monikou a Filipem Kopeckými
v KD
Postní duchovní obnova - Ing. Mgr. Václav Čáp
Soutěž o nejlepší slivovici a nejchutnější sladkou dobrotu
od 15:00 hod - budova osadního výboru
Bowling v Loučce

Bazén v Hranicích
Malování vajíček, výroba velikonočních ozdob a pletení
Sp. HEŘMAN+OsV
pomlázek od 14:00 h
FK Star. Jičín
Fotbal DOROST, FK Starý Jičín - Bohumín od 12:30 h
Fotbal MUŽI I.B tř.sk.D, FK Starý Jičín - TJ Mořkov od
FK Star. Jičín
15:00 h
Turisté
Orientační automobilová soutěž

ponděl
í
čtvrte
k
neděle

2.4

Akce

Otevírání Starojického hradu
Velik. pétanq.turnaj + zábava od 14:00
Velikonoce v muzeu- ukázka pletení tatarů, zdobení
kraslic.
Velikonoční vycházka - sraz u hasičárny v 9 hod

Fotbal MLADŠÍ ŽÁCI, FK Starý Jičín - TJ Spálov od 16:00 h
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21.4

sobota

Heřmanice

Sp. HEŘMAN+OsV

22.4

neděle

Starý Jičín

FK Star. Jičín

22.4.

neděle

Starý Jičín

FK Star. Jičín

28.4

sobota

Dub

Osadní výbor

2.5

středa

Starý Jičín

Klub důchodců

2.5.

středa

Starý Jičín

3.5

čtvrte
k

Starý Jičín

5.5

sobota

Heřmanice

5.5

sobota

Dub

Koštování. Soutěž o nejlepší slivovici, domácí likér a
moučník. Od 18:00 h
Fotbal DOROST, FK Starý Jičín - Fryčovice od 13:30 h
Fotbal MUŽI I.B tř.sk.D, FK Starý Jičín - TJ Fryčovice od
16:00 h
Paleni carodejnic začátek v 15 hodin

Vycházka - Oční studánka, Svinec
Fotbal STARŠÍ + MLADŠÍ přípravka, FK Starý Jičín - TJ
FK Star. Jičín
Odry od 16:30 h
Fotbal MLADŠÍ ŽÁCI, FK Starý Jičín - TJ Mankovice od
FK Star. Jičín
17:00 h
Hry, táborák a lampiónový průvod k památníkům obětí
Sp. HEŘMAN+OsV
násilí od 17:00 h
Osadní výbor
Osvobozeni obce + lampionovy pruvod + táborák

6.5

neděle

Starý Jičín

6.5.

neděle

Vlčnov

8.5.

úterý

Starý Jičín

FK Star. Jičín

FK Star. Jičín
SDH Star. Jičín

9.5

středa

Starý Jičín

Klub důchodců

9.5.

středa

Starý Jičín

FK Star. Jičín

12.5.

sobota

Star. Lhota

SDH Star. Lhota

12.5

sobota

Dub

Osadní výbor

Starý Jičín
Vlčnov

Orel

12-13. sobota
5
neděle
13.5

neděle

Star. Lhota

Turisté

13.5.

neděle

Starý Jičín

FK Star. Jičín

16.5

středa

Heřmanice

Klub důchodců

16.5

středa

Starý Jičín

FK Star. Jičín

Starý Jičín

FK Star. Jičín

Hůrka

SDH

Star. Lhota
Starý Jičín
Vlčnov

Turisté

Fotbal DOROST, FK Starý Jičín - Dětmarovice od 14:00 h
Oslavy sv. Floriána - mše svatá v kostele od 7:45 h
Fotbal STARŠÍ + MLADŠÍ přípravka, FK Starý Jičín - Fotbal
Studénka od 16:30 h
Klubovna – Den matek
Fotbal DOROST, FK Starý Jičín - Brušperk od 17:00 h
Muži, ženy - Okrskové kolo v PS od 10:00 h
Skvareni vajec začátek v 17.hodin
Cyklopouť rodin na Sv. Hostýn
Pochod ze Lhoty do Lhoty - sraz u hasičárny v 9 hod
Fotbal MUŽI I.B tř.sk.D, FK Starý Jičín - Fotbal Fulnek od
16:30 h
Společná vaječina v Heřmanicích
Fotbal STARŠÍ + MLADŠÍ přípravka, FK Starý Jičín - ŠSK
Bílovec "A" od 17:00 h
Fotbal MLADŠÍ ŽÁCI, FK Starý Jičín - TJ Olbramovice od
17:00 h
Muži, ženy - O pohár starosty SDH od 13:00

20.5.

čtvrte
k
neděle

20.5

neděle

20.5

neděle

24-27.
5

čt-ne

Star. Lhota

Turisté

cyklozájezd Písecko, putování kolem Vltavy a Otavy

25.5

pátek

Starý Jičín
Star. Lhota

farnost

Noc kostelů - Starý Jičín + Starojická Lhota

27.5

neděle

Petřkovice

SDH

27.5

neděle

Starý Jičín

Hrad Starý Jičín

27.5

neděle

Starý Jičín

FK Star. Jičín

27.5

neděle

Starý Jičín

FK Star. Jičín

30.5

středa

Starý Jičín

FK Star. Jičín

květen

-

Starý Jičín

Ves. muzeum u
Polzerů

17.5

38

Orel + farnost.

Škračení vajec u studánky v Pasekách
Svatodušní smažení vaječiny

Mladí hasiči - O pohár starosty SDH od 10:00 Muži, ženy
- O pohár starosty SDH od 13:30
Sokolnické odpoledne od 12:00
Fotbal DOROST, FK Starý Jičín - Staeé Město
od
14:30 h
Fotbal MUŽI I.B tř.sk.D, FK Starý Jičín - FK Pustějov
od 17:00 h
Fotbal STARŠÍ + MLADŠÍ přípravka, FK Starý Jičín - SK
Frenštát p/R od 17:00 h
Výstava k osvobození + letecké modely
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OBEC STARÝ JIČÍN

Starý Jičín č.p. 133, 742 31:
Datová schránka: 48cbwvk, IČ: 298425

www.stary-jicin.cz
ÚSTŘEDNA:

556 785 150 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: 2018, Číslo: 01/2018,
Náklad: 1180 ks, Distribuce: zdarma, Uzávěrka příštího čísla: 15.05.2018 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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Opravený kříž na
rozcestí ve Vlčnově.
V loňském roce
uplynulo 150 let od
jeho vystavění.
Článek na straně
10.

Starojická historická společnost
masopust - Článek na straně 27.

Ijuujjjhzzz

Maškarní rej v Heřmanicích. Článek na straně 23.

